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REGULAMENTO / CHAMAMENTO 006/2019 
 

1º Campeonato Municipal de Futebol de Campo FEAC Franca (sub 12, sub 14 e sub 16 ) – 
2019. 

 
DOS OBJETIVOS: 
 
Art.1 - O Primeiro Campeonato Municipal de Futebol de Campo FEAC Franca (sub 12, sub 14 e sub 
16) – 2019 com 12 equipes de cada categoria, organizado pela Prefeitura Municipal de Franca e 
FEAC - Fundação de Esporte Arte e Cultura, sob a coordenação da Secretaria de Esportes, Arte, 
Cultura e Lazer, tem como objetivo principal o estímulo da prática do esporte, promovendo a cultura, 
saúde, integração do poder público local e a comunidade, visando uma política pública preventiva.  
 
Parágrafo Único: Caso o preenchimento das inscrições ultrapassem o número limitado de doze (12) 
equipes definidas pela organização, será realizado um sorteio no dia do congresso técnico que será 
agendado na FEAC. Lembramos que a participação de um responsável por equipe no congresso 
técnico é obrigatória e validará a participação no campeonato da mesma, caso contrário, a equipe 
inscrita será excluída automaticamente.  
 
DAS INSCRIÇÕES: 
 
Art.2 - Serão realizadas presencialmente na FEAC, Fundação de Esportes, Arte, Cultura e Lazer, sito 
a Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550 – 4º Andar - Parque Francal.  
 
DOS UNIFORMES: 
 
Art.3 - As equipes deverão apresentar-se devidamente uniformizadas. A equipe visitante deverá 
comparecer no campo de jogo com dois (02) uniformes diferentes, ambas equipes com no mínimo 
uma (01) bola oficial (sendo que as mesmas permanecerão com o mesário durante a partida);  
 
Art. 4 - Portanto, fica determinado que a equipe visitante da partida deverá sempre providenciar a 
troca do uniforme, caso haja a igualdade e coincidência dos uniformes, portanto a equipe mandante 
poderá comparecer sempre com apenas um(1) uniforme.  
 
DA PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS:  
 
Art.5 - No ato da assinatura da súmula da partida o atleta obrigatoriamente entregará a sua cédula 
de identidade profissional (RG Original). Isso serve também para os membros da comissão técnica, 
antes do início de cada partida. O número de substituição em cada partida será limitado em cinco 
(05).  
 
DOS JOGOS: 
 
Art.6 - Em todas as fases, cada partida terá a duração de: a) Sub 12: 40 minutos, dividida em dois 
tempos iguais de 20 minutos, realizando um intervalo de 10 minutos; a) Sub 14: 50 minutos, dividida 
em dois tempos iguais de 25 minutos, realizando um intervalo de 10 minutos; a) Sub 16: 60 minutos, 
dividida em dois tempos iguais de 30 minutos, realizando um intervalo de 10 minutos; As partidas 
serão realizadas aos Sábados, no período da manhã; A tolerância para o começo do jogo será de 20 
minutos  mais 01 minuto, na primeira partida. Sendo que deverá ter no mínimo sete (07) atletas 
regularmente inscritos e em condições de jogo, conforme relação nominal, previamente apresentada 
à organização. Neste caso a equipe adversária será declarada vencedora. Caso haja menos de sete 
(07) jogadores no campo o árbitro dará por encerrada antecipadamente a partida.  
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DA PONTUAÇÃO: 
 
Art. 7 - Por vitória três (03) pontos ganhos; Por empate um (01) ponto ganho; Da classificação:  
 
Art. 8 - Na primeira fase as doze (12) equipes, serão divididas em quatro (04) grupos de três (03) 
equipes, que jogarão entre si, sendo que classificarão as duas (02) melhores colocadas para a fase 
seguinte.  
 
Oitavas-Finais (Eliminatória Simples)  
 
Quartas de final (Eliminatória Simples) 
 
Semifinal Final Obs.: À partir das oitavas de final, o jogo permanecendo empatado, deverá ser 
decidido em disputas de pênaltis. Sendo cinco (05) cobranças de cada equipe. 
 
DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE:  
 
Art. 9 -  • Pontos ganhos; • Saldo de gols; • Gols marcados; • Confronto direto; • Número de cartões 
vermelhos; • Número de cartões amarelos; • Sorteio. Das infrações e das penas:  
 
Art. 10 - As infrações disciplinares corresponderão às seguintes penas: a- Advertência; b- 
Suspensão; c- Exclusão do campeonato; d- Perda de pontos; e- Eliminação da equipe.  
 
Art. 11 - Independente de ser o atleta ou membro da comissão técnica, serão submetidos à 
julgamento, serão aplicadas às seguintes, punições automáticas: a- O atleta que receber cartões 
amarelos não tem efeito acumulativo para outras partidas; sendo que os punidos com (expulsão) 
deverão cumprir suspensão automática no jogo subsequente, podendo ainda receber outras 
punições previstas pela C.D (Comissão Disciplinar). b- O atleta ou membro da comissão técnica que 
praticar agressão física contra árbitro, auxiliares ou qualquer participante do evento esportivo poderá 
ser eliminado do campeonato, podendo pegar até dois (02) anos de suspensão. Do julgamento e 
recursos:  
 
Art. 12 - Todos os atos de indisciplinas dos atletas, dirigentes e equipes, serão julgados pela 
Comissão Disciplinar em conjunto à Comissão Organizadora do campeonato. Caberá direito a 
recurso contra irregularidades observadas durante a realização dos jogos, sempre que uma equipe 
comprovar que alguma outra deixou de cumprir quaisquer das exigências. 
 
Art. 13 - As duas (02) equipes primeiras colocadas de cada categoria receberão troféus e 
medalhadas de campeã e vice-campeã.  
 
DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
Art.14 - Em nenhuma hipótese haverá transferência de jogador inscrito por uma subsecção para 
outra durante a disputa do campeonato, salvo se fizer  
 
a transferência de subsecção e não constar em súmula de nenhuma partida.  
 
Art. 15 - O jogador que sofrer punição de eliminação por ato de indisciplina, estará automaticamente 
impedido de participar do campeonato do ano seguinte.  
 
Art. 16 - O mando de campo de cada jogo do campeonato, em qualquer das fases, será sempre do 
Departamento de Esportes e Lazer, que distribuirá as partidas de acordo com os campos que puder 
utilizar.  
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§ Primeiro - A equipe mandante terá que designar as partidas em locais com a mínima infraestrutura 
para a pratica do futebol. Nas partidas finais as equipes deverão designar os jogos em estádios 
totalmente cercados com arquibancadas e vestiários adequados para o bem estar de todos os 
atletas, diretores e presentes no local.  
 
§ Segundo - A equipe que der causa a dois (02) WO’s será eliminada da competição, considerando 
o placar de 1 x 0, em favor das equipes adversárias, além disso, a equipe faltante perderá mais dois 
(02) pontos, na fase.  
 
§ Terceiro - No caso de eliminação, os resultados das partidas serão alterados para 1x0, creditando-
se em favor dos adversários do grupo, inclusive para critérios de Artilharia (portanto se isso ocorrer, 
quem fez gol na partida contra a equipe eliminada, terá o mesmo anulado, os cartões amarelos 
também serão anulados, constando apenas o 1x0 com gol creditado para WO da equipe eliminada). 
Em caso de desistência porqualquer motivo que seja alegado serão utilizados os mesmos critérios do 
W.O.  
 
Art. 17 - Este regulamento iniciada a competição não poderá ser alterado salvo por votação unânime 
de todos os participantes do campeonato.  
 
§ Único – Os Representantes das equipes deverão comunicar aos seus atletas todas as normas do 
regulamento do 1º Campeonato de Municipal de Futebol de Campo FEAC Franca (sub 12, sub 
14 e sub 16).  
 
Art. 18 - Caberá a Secretaria de Esportes, Arte, Cultura e Lazer da prefeitura resolver os casos 
omissos e interpretar sempre que necessário o disposto neste Regulamento, podendo se valer do 
Código Brasileiro de Justiça Desportiva.  
 
CRONOGRAMA:  
 
Chamamento Público: 
 
Reunião - Conselho Arbitral: 
 
Período de Inscrições: 
 
Período de Competição: 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
Durante a reunião de conselho arbitral serão discutidos  e alterados os artigos deste regulamento, 
caso haja as devidas necessidades, em conjunto com os representantes das equipes participantes. 
 
Franca/SP, 08 de abril de 2019. 
 
 
 
 
Marlon Danilo Centeno     Claudio Oda 
Fundação Esporte Arte Cultura    Secretaria de Esporte Arte Cultura e Lazer 
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