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REGULAMENTO DO CAMPEONATO VARZEANO DE FUTEBOL PRIMEIRA
DIVISÃO – 2017

DENOMINAÇÃO E PARTICIPAÇÃO

Art. 1º - O Campeonato Varzeano de Futebol da Primeira Divisão – da temporada de
2017  será  disputado  por  até  24  (vinte  e  quatro)  equipes  da  cidade  de  Franca-SP,
obedecendo às normas constantes deste REGULAMENTO ESPECÍFICO, bem como as
regras oficiais da modalidade e normas gerais da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE
FUTEBOL.

Art. 2º - A Divisão de Esportes – SME e a FEAC – Fundação de Esportes, Arte e Cultura,
na qualidade de coordenadoras da Competição, detêm todos os direitos relacionados à
mesma e a sua COMISSÃO ORGANIZADORA é a responsável pela aplicação deste
REGULAMENTO e  do  REGULAMENTO GERAL DA COMPETIÇÃO,  bem como  por
elaborar,  alterar  e  dar  cumprimento  à  tabela  de  jogos  composta  de  locais,  datas  e
horários previamente definidos.

Art.  3º  -  A forma da  Competição  foi  elaborada  e  será  exposta  durante  o  Conselho
Técnico constituído por até 24 (vinte e quatro) clubes da Primeira Divisão - 2017. 

§ 1º - O Campeonato Varzeano de Futebol 2017 será composto a princípio de 12 (doze)
clubes participantes do campeonato organizado pela L.F.A.F., edição 2016 e pelos 08
(oito) clubes participantes do campeonato organizado pela A.S.C.A.F. edição de 2016.

§  2º  -  Haverá  convite  aberto  para  as  vagas restantes,  obedecendo-se o  critério  de
avaliação da Comissão Organizadora para a escolha final das equipes que comporão o
Campeonato Varzeano de Futebol 2017.

§ 3º – Para participar do Campeonato o clube deverá preencher a ficha disponibilizada
no site da FEAC, o qual ficará disponível a partir das 9 horas do dia 20\06\2017 até o dia
30/06/2017,  e  deverá  entregar  a  inscrição  na  Divisão  de  Esporte  da  FEAC  -  Av.
Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro 1200 – Pq. Francal, Complexo Poli Esportivo, até
as 17:00 Horas do dia 30/06/2017. 

§ 4º – Juntamente com as fichas de inscrições reconhecido firma em cartório, os atletas
e comissão técnica deverão apresentar cópia de RG, CPF, comprovante de endereço.
Na falta de qualquer item específico para inscrição a mesma não será efetivada sob
pena exclusão.

§  5º  -  Havendo  número superior  de  clubes  inscritos,  a  Divisão de  Esporte-   FEAC
juntamente  com  os  diretores  dos  clubes  fará  um  sorteio  para  definir  qual  equipe
participara do campeonato. 

SISTEMA DE DISPUTA
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Art. 4º - A Competição, terá início em agosto e término em de novembro de 2017, e com
abertura uma semana antes, e será realizada conforme tabela definida previamente até
uma semana do início do campeonato
.
§ 1º - A tabela será previamente definida pela FEAC, e não poderá ser alterada em 
hipótese alguma.

DO TROFÉU “FAIR PLAY”

Art. 5º - Concluída a competição, será homenageada a equipe “mais disciplinada” com o
troféu “FAIR PLAY”.
§ 1º - A escolha será realizada através da equipe que somar o menor número de cartões
amarelos, vermelhos durante o período de competição, considerando-se todas as fases
da competição. 
§ 2º - A soma total considerada deverá ser através de percentual de cartões em todas as
partidas realizadas pelas equipes.

CRITÉRIO DE DESEMPATE

Art. 6º - Ocorrendo igualdade em pontos ganhos entre 02 (dois) ou mais Clubes aplicam-
se sucessivamente, na PRIMEIRA FASE, os seguintes critérios técnicos de desempate:
a) Maior número de vitórias;
b) Maior saldo de gols;
c) Maior número de gols marcados;
d) Menor número de cartões vermelhos recebidos;
e) Menor número de cartões amarelos recebidos;
f) Sorteio público na sede da FEAC.

§  1º  -  Aplicam-se,  no  caso  de  igualdade  por  pontos  ganhos  somente  na  fase  em
questão.  Persistindo  o  empate  em partidas  de  OITAVAS  DE FINAL,  QUARTAS  DE
FINAL, SEMIFINAL E FINAL, a mesma será decidida através de disputa de penalidades
desde a marca do ponto penal, conforme procedimento estabelecido nas regras do jogo
de futebol, tal como definidas pela International Football Association Board - IFAB.

§ 2º - Entende-se por melhor campanha, o maior número de pontos ganhos acumulado
pelo Clube, seguindo, se necessário, a ordem de critérios de desempate prevista no
caput deste artigo, considerando-se a primeira fase da Competição.

CONDIÇÃO DE JOGO

Art.  7º -  Os atletas deverão ser  registrados até a quinta rodada da Competição,  na
Divisão de Esporte da FEAC, não permitindo-se registros adicionais para a disputa.

Art. 8° - Os CLUBES PARTICIPANTES indicarão 02 (dois) atletas para concorrerem aos
prêmios “melhor jogador do campeonato” e “atleta revelação”. Os prêmios de “artilheiro”
e  “goleiro  menos  vazado”  serão  conferidos  através  de  levantamento  técnico  da
COMISSÃO ORGANIZADORA.
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§1º - Entende-se por levantamento técnico os seguintes critérios: artilheiro – atleta que
marcar o maior número de gols na competição e o goleiro menos vazado através de
percentual  de  gols  tomados  de  acordo  com  o  número  de  atuações  durante  a
competição.

Art.  9º  -  O  atleta  somente  poderá  ser  inscrito  por  um único  Clube  participante  do
Campeonato  Paulista  de  Futebol  Varzeano  de  2017,  independente  da  Divisão  de
disputa.

§1 º - o atleta que se inscrever em dois ou mais clubes será excluído automaticamente
não podendo jogar em nenhum clube, podendo o atleta sofrer sanções administrativas
pelo comitê disciplinar.
  
DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS

Art. 10 – Não será cobrada nenhuma taxa de inscrição e ou arbitragem de nenhuma
equipe participante do Campeonato Varzeano de Futebol 2017.

Art.  11  -  Os Clubes delegam poderes ao Comitê  Disciplinar  para alterar  o  presente
REGULAMENTO  ESPECÍFICO,  caso  haja  dificuldade  de  interpretação  de  qualquer
artigo.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  12  –  É  condição  obrigatória  de  cada  equipe  a  apresentação  da  mesma  para
realização das partidas com UNIFORME COMPLETO (camisas iguais e numeradas,
calções e meias - iguais e da mesma cor) que será fornecido pela FEAC – Divisão de
Esporte.  Caso  a  equipe  não  esteja  devidamente  uniformizada,  o  árbitro  da  partida
deverá  aguardar  o  tempo  necessário  para  troca,  respeitando-se  os  20  minutos  de
tolerância. Não havendo o cumprimento da regra, a equipe será impedida de participar
da  partida  e  será  considerada  desistente,  perdendo  por  W.O.  A equipe  adversária
somará 03 (três) pontos pela vitória. Em caso de reincidência, a equipe será eliminada
da competição e posteriormente “REBAIXADA” para a Segunda Divisão.
 
§ 1º - Para cada minuto de atraso de tolerância mencionado neste artigo será cobrado
multa no valor de R$ 5,00 (cinco reais).

§ 2º - A equipe considerada visitante, (lado direito) deverá mudar a cor de uniforme, caso
haja coincidência de cores entre as duas equipes participantes da partida.

Art. 13 – A equipe Mandante do jogo deverá apresentar 3 (TRÊS) BOLAS OFICIAIS em
cada  partida,  sendo  que  as  mesmas  deverão  ficar  sob  responsabilidade  do
representante “anotador” da partida. Quando a bola for “lançada” para fora da área de
jogo – estádio, a equipe responsável pela bola deverá providenciar o retorno da mesma.

Art. 14 – As equipes deverão respeitar o horário de início das partidas, independente de
atraso  da  partida  anterior.  Os  atletas  deverão  estar  devidamente  uniformizados  e  a
documentação na mesa do anotador para o início do jogo, quando forem autorizados
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pelo árbitro da partida a adentrarem em campo. Serão respeitados e cumpridos os 20
(QUINZE) MINUTOS de tolerância para as questões de atrasos.

§ 1º - Somente poderão estar presentes na área de competição os atletas e membros da
comissão  técnica  autorizados  pelo  representante  da  partida,  DEVIDAMENTE
IDENTIFICADOS com RG e uniformizados.

§ 2º - Não poderão ficar no banco de reservas diretores e presidentes de clubes que não
façam parte da comissão técnica da equipe.

§ 3º - O atleta que chegar após o início da partida não poderá entrar na área de jogo
(estando excluído da partida),  sendo que o representante deverá manter  os portões
devidamente trancados, a fim de se evitar que pessoas não autorizadas entrem na área
de competição.

§ 4º - É vedado o uso de qualquer material que faça apologia “ao uso de drogas” e
também qualquer equipamento ou adereço que “provoque risco ao adversário ou ao
próprio atleta”. 

§  5º  -  Brincos,  correntes,  argolas,  braceletes,  anéis  com superfícies  pontiagudas,  e
outros objetos similares não serão permitidos.

§ 6º - Não será permitida a utilização de fogos de artifícios e sinalizadores, e bombas
antes durante e posterior ao jogo, somente será permitido utilização de bateria antes do
jogo.

§ 1 º - O descumprimento deste artigo implicará em sanções designadas pelo Comitê
Disciplinar, podendo este ser penalizado com multa. 

Art.  16 – Não será permitido qualquer  tipo de “agressão física”  proporcionada entre
atletas,  membros de comissão técnica,  diretores e torcidas.  Qualquer ato observado
pelo  árbitro  da  partida  e  relatado  em  súmula  deverá  ser  julgado  pelo  COMITÊ
DISCIPLINAR  para  posteriores  penalidades,  e  se  apenado,  suspenso  por  tempo
determinado em qualquer evento realizado em pela FEAC.

§ 1º  -  Não serão permitidas as “ofensas morais”  a  qualquer  participante  da partida,
sejam  as  mesmas  dirigidas  a  atletas,  comissões  técnicas  ou  representantes  da
arbitragem  e  COMISSSÃO  ORGANIZADORA.  Identificado  o  infrator,  a  equipe
responsável  será intimada a comparecer no COMITÊ DISCIPLINAR para receber as
devidas instruções e tomar as penalidades necessárias, conforme Código de Justiça
Desportiva.

Art. 17 - Somente poderão participar da competição atletas “Amadores”, salvo que não
tenham vínculo profissional de trabalho e ou estejam filiados a alguma agremiação de
futebol profissional no período de realização do campeonato.

§1º - Em relação ao Atleta Profissional o mesmo não poderá ter contrato durante o ano
de 2017, e não podendo ultrapassar o número de 3 (três), atletas por equipe.
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§2º - É vedada ao Clube a substituição de atletas federados, caso os mesmos deixem a
competição para disputarem competições profissionais.

Art. 18 - O banco de reservas dos Clubes poderá ser composto por ATÉ 12 (DOZE)
ATLETAS.

Art.  19 -  As bolas a serem utilizadas em cada partida,  em número de 03 (três),  no
modelo oficial definido para a Competição e fornecidas gratuitamente pela DIVISÃO DE
ESPORTES e FEAC para cada CLUBES PARTICIPANTES.

Art. 20 - É obrigatória, para cada Clube, a apresentação de uma bola em condições de
jogo.  Na  ausência  da  bola,  a  COMISSÃO  ORGANIZADORA substituirá  a  bola  e  o
CLUBE INFRATOR será notificado.

Art. 21 - Os jogos poderão ser transmitidos por veículos de comunicação, de acordo com
o  disposto  nos  contratos  de  transmissão  da  Competição,  a  serem  negociados
exclusivamente pela COMISSÃO ORGANIZADORA.

§  1º  -  Não  será  admitida  a  entrada  de  pessoas  não  autorizadas  pela  COMISSÃO
ORGANIZADORA no entorno do campo de jogo.

Art. 22 - A autorização para exploração comercial do nome, da marca, dos símbolos, da
publicidade estática e/ou eletrônica e demais propriedades inerentes à Competição é de
responsabilidades dos times.

Art.  23 - Somente a DIVISÃO DE ESPORTES e FEAC poderão autorizar sob previa
solicitação  do  clube  a  colocação  de  placas  de  publicidade  móveis,  em primeiras  e
segundas linhas, tapetes e de qualquer outra modalidade de material de merchandising
nos Estádios, cabendo aos Clubes mandantes das partidas a responsabilidade colocar e
retirar as mesmas após o término das partidas, não sendo permitidas as placas fixas nos
campos.

Art.  24–  A COMISSÃO  ORGANIZADORA elaborará  instruções  específicas  no  que
concerne à entrega de troféus e medalhas da Competição.

§ 1º - Ao Clube vencedor do CAMPEONATO VARZEANO DE FUTEBOL – 2017 será
entregue o troféu de “CAMPEÃO”, ao segundo colocado, o troféu de “VICE-CAMPEÃO”
e  ao  clube  merecedor  do  PRÊMIO  previsto  no  Artigo  12  deste  REGULAMENTO
ESPECÍFICO será entregue o troféu de “FAIR PLAY”.

§  2º  -  Aos  atletas  campeões  e  vice-campeões  do  CAMPEONATO  VARZEANO  DE
FUTEBOL - 2017, bem como aos componentes das comissões técnicas destes Clubes,
serão entregues, individual e pessoalmente, 35 (trinta e cinco) medalhas representativas
de ouro e de prata.
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§ 3º - As premiações previstas neste artigo serão entregues exclusivamente em evento
de encerramento da Competição, em local e data a serem determinados pela DIVISÃO
DE ESPORTES e FEAC.

§  4º  -  Aos  vencedores  dos  prêmios  relativos  ao  ART.16  deste  REGULAMENTO
ESPECÍFICO, serão conferidos “TROFÉUS” em cada categoria.
Art. 25 – Os clubes excluídos por motivo de W.O. ou por motivos de AGRESSÃO ou
TUMULTOS GENERALIZADOS ficarão impedidos de participar de quaisquer eventos
organizados pela DIVISÃO DE ESPORTES e FEAC no período de 04 (quatro) anos.

Art.  26 - Concluída a competição, os 16 (dezesseis) clubes classificados na primeira
fase  para  as  quartas  de  finais  já  estarão  garantidos  na  PRIMEIRA DIVISÃO  DO
CAMPEONATO  VARZEANO  DE  FUTEBOL  –  2018.  Os  08  (oito)  clubes  que  não
conseguirem  a  classificação  para  a  SEGUNDA  FASE,  estarão  automaticamente
rebaixados para a SEGUNDA DIVISÃO DO CAMPEONATO VARZEANO DE FUTEBOL -
2018.

§1º  -  A equipe entre  as  16 que não participarem do próximo campeonato  varzeano
primeira divisão será automaticamente rebaixada para segunda divisão.

§2 º - Os próximos Campeonatos Varzeanos, primeira e segunda divisão obedecerão
aos seguintes critérios:

I – Os quatro últimos clubes colocados da primeira divisão do campeonato varzeano,
serão rebaixados para segunda divisão.

II – Os quatro primeiros clubes colocados do campeonato varzeano segunda divisão,
terão acesso a primeira divisão.

Art.  27  -  Os  casos  não  previstos  neste  REGULAMENTO  ESPECÍFICO  serão
interpretados  pela  COMISSÃO ORGANIZADORA,  observando-se o  REGULAMENTO
GERAL e as regras oficiais da FIFA.

Franca-SP, 14 de junho de 2017

Ricardo Pereira
Diretor de Esportes – Divisão de Esportes
Secretaria Municipal de Educação

Marlon Centeno
Presidente - FEAC
Fundação de Esportes, Arte e Cultura
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ANEXO I

NOME DA EQUIPE:                           

TELEFONE:

PRESIDENTE DO TIME:             
                                                                                             

VICE PRESIDENTE DO TIME:

TESOUREIRO DO TIME:

 LOCALIZAÇÃO DO CAMPO:

RUA:                                                                                                  Nº                      

        

BAIRRO:

DESCRIÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO CAMPO:    

CLUBES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO:
L.F.A.F. (   )                         A.S.C.A.F. (    )                          NENHUM (    )

                                                                                

ASSINATURA PRESIDENTE DO TIME  
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ANEXO II

INSCRIÇÃO INDIVIDUAL ATLETA 

NOME:

RG:                                                                             CPF:

ENDEREÇO:                                                                                 BAIRRO:

TELEFONE:                                                         E-MAIL: 

TIME:

 Eu,                                                                                     RG Nº                                CPF
.                                                     Declaro estar ciente do regulamento do campeonato
amador primeira divisão do ano de 2017, bem como as penalidades que possa advir
caso descumprimento de alguma regra.

AUTORIZO  o  uso  de  minha  imagem  em  todo  e  qualquer  material  entre  fotos  e
documentos,  para  ser  utilizada  em  campanhas  promocionais  e  institucionais,  sejam
essas destinadas à divulgação ao público em geral. A presente autorização é concedida
a título  gratuito,  abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território
nacional e no exterior, das seguintes formas: (I) out-door; (II) busdoor; folhetos em geral
(encartes,  mala direta,  catálogo,  etc.);  (III)  folder  de apresentação;  (IV)  anúncios em
revistas e jornais em geral; (V) home page; (VI) cartazes; (VII) back-light; (VIII) mídia
eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para rádio, entre outros).
Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito
sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a
qualquer outro, e assino a presente autorização em 02 vias de igual teor e forma.

                                                                      

ASSINATURA
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ANEXO III

INSCRIÇÃO INDIVIDUAL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DO TIME E
TESOUREIRO DO TIME 

NOME:

RG:                                                                             CPF:

ENDEREÇO:                                                                                 BAIRRO:

TELEFONE:                                                         E-MAIL: 

TIME:

CLUBES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO:

L.F.A.F. (   )                         A.S.C.A.F. (    )                          NENHUM (    )

 Eu,                                                                                     Declaro estar ciente do
regulamento do campeonato amador primeira divisão do ano de 2017, bem como as
penalidades que possa advir caso descumprimento de alguma regra.

AUTORIZO  o  uso  de  minha  imagem  em  todo  e  qualquer  material  entre  fotos  e
documentos,  para  ser  utilizada  em  campanhas  promocionais  e  institucionais,  sejam
essas destinadas à divulgação ao público em geral. A presente autorização é concedida
a título  gratuito,  abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território
nacional e no exterior, das seguintes formas: (I) out-door; (II) busdoor; folhetos em geral
(encartes,  mala direta,  catálogo,  etc.);  (III)  folder  de apresentação;  (IV)  anúncios em
revistas e jornais em geral; (V) home page; (VI) cartazes; (VII) back-light; (VIII) mídia
eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para rádio, entre outros).
Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito
sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a
qualquer outro, e assino a presente autorização em 02 vias de igual teor e forma.

 

                                                                    

ASSINATURA
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ANEXO IV

 LISTA NOMES DOS ATLETAS DO TIME

Nº NOME DO ATLETA CPF TELEFONE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

TÉCNICO
 

CPF TELEFONE

AUXILIAR TÉCNICO
                                                                                

ASSINATURA PRESIDENTE DO TIME DO TIME
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