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REGULAMENTO ESPECÍFICO / CHAMAMENTO 008/2019 

3º CAMPEONATO MUNICIPAL VARZEANO  

DE FUTEBOL FEAC FRANCA 

SÉRIE B 

 

1- DENOMINAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

Art. 1ª - O 3º Campeonato Municipal Varzeano de Futebol FEAC Franca – SÉRIE B, temporada 

2019, promovido pela Prefeitura Municipal de Franca e FEAC-Fundação de Esporte Arte e Cultura e 

organizado pela Secretária de Esportes, Arte, Cultura e Lazer, será regido pelas normas constantes 

deste Regulamento Específico, as regras oficiais da modalidade e as normas gerais da CBF- 

Confederação Brasileira de Futebol. 

Art. 2ª - A Secretária de Esporte, Arte, Cultura e Lazer constituirá a Comissão Organizadora 

composta por no mínimo três membros, que será responsável pela realização da competição, 

recebendo as inscrições das equipes e atletas, elaborando o regulamento e a tabela de jogos, 

preenchendo, distribuindo e recolhendo as súmulas dos jogos, tabulando os resultados e registrando 

as ocorrências, bem como tomando todas as medidas necessárias ao adequado desenvolvimento do 

campeonato. 

Art.3ª- A Prefeitura Municipal de Franca e a FEAC-Fundação de Esporte Arte e Cultura detêm todos 

os direitos relacionados à competição, inclusive os direitos de imagem dos atletas e demais pessoas 

e profissionais envolvidos. 

Art.4ª – O sistema de disputa da competição será apresentado e acordado em congresso técnico 

com data a ser definida pela organização. 

Art.5º – Após a publicação do Chamamento, as equipes que disputarão o 3º Campeonato Municipal 

Varzeano de Futebol FEAC Franca – SÉRIE B, temporada 2019, tem por obrigatoriedade confirmar 

participação na sede da FEAC através de inscrição no prazo estipulado pela organização. 

Art.6 - Caso alguma equipe não confirme sua vaga no campeonato, conforme Art. 5º, esta será 

considerada desistente e a vaga será distribuída para as equipes seguindo critério de classificação 

do Campeonato Municipal Varzeano do ano de 2018. 

 

2-  SISTEMA DE DISPUTA  

Art.7 - A competição será disputada por 16 (dezesseis) equipes que foram divididas em 2 (dois) 

grupos compostos por 8 (oito) participantes em cada. 
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   GRUPO A                                             GRUPO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8– A composição dos grupos será realizada através do sorteio público na Secretária de Esporte, 

Arte, Cultura e Lazer, ou FEAC-Fundação de Esporte Arte e Cultura utilizado como critério a 

classificação das equipes no Campeonato Varzeano de Futebol do ano de 2018. 

Paragráfo único: Caso haja desistência de participação de equipe participante do Campeonato 

Municipal Varzeano de Futebol FEAC Franca – SÉRIE B do ano de 2019, será utilizada o critério do 

campeonato Varzeano de 2018. 

Art. 9 – A competição será realizada entre os meses de maio a agosto de 2019 e será disputada em 

4 (quatro) etapas: primeira fase, quartas de final, fase semifinal e fase final . 

Art. 10 – A pontuação das equipes será atribuída da seguinte forma: 

a) 3 (três) pontos por vitória; 

b) 1 (um) ponto por empate ; 

PRIMEIRA FASE 

Art.11 – Na primeira fase as equipes do Grupo  A  e B Jogarão dentro dos  grupos respectivos  em 

turno único. 

Art. 12 -  Classificam-se para a segunda fase as 4 (quatro) equipes com o maior número de pontos 

ganhos em cada um dos grupos, observando-se, caso necessário, os critérios de desempate 

previstos neste Regulamento. 

Quartas de Final 
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Art. 13 – Na segunda fase as 8 (oito) equipes classificadas na primeira fase serão divididas em 4 

(quatro) grupos compostos por 2(duas) equipes em cada grupo, sendo distribuídas da seguinte 

forma. 

 
 
QUARTAS DE FINAL  
 

Data Horário 1ª Rodada – A DEFINIR 

     4º lugar do grupo A  X  1º lugar do grupo B 

     4º lugar do grupo B  X  1º lugar do grupo A 

     3º lugar do grupo A  X  2º lugar do grupo B 

     3º lugar do grupo B  X  2º lugar do grupo A 

    

Data Horário 2ª Rodada - A DEFINIR 

     1º lugar do grupo B  X  4º lugar do grupo A 

     1º lugar do grupo A  X  4º lugar do grupo B 

     2º lugar do grupo B  X  2º lugar do grupo A 

     3º lugar do grupo A  X  3º lugar do grupo B 

    
 

Art. 14 - As equipes jogarão entre si dentro de seus respectivos grupos, em turno e returno. 

Parágrafo Único - As equipes melhores classificadas na primeira fase, jogarão por dois resultados 

iguais. 

Art.15 -  Classificam-se para a fase semifinal as equipes vencedoras de cada grupo.  

 

FASE SEMIFINAL 

Art.16 - Na fase semifinal as 4 (quatro) equipes classificadas na segunda fase, serão divididas em 

dois chaveamentos com duas equipes em cada grupo, sendo disputados em jogos eliminatórios, com 

ida e volta, distribuídos da seguinte forma: 

 

 

Data Horário 1ª RODADA - SEMI FINAL - A DEFINIR 

     Venc. do jogo de nº 61  X  venc. do jogo nº 63 

     Venc. do jogo de nº 62  X  venc. do jogo nº 64 

 

Data Horário 2ª RODADA - SEMI FINAL - A DEFINIR 

     Venc. do jogo de nº 63  X  venc. do jogo nº 61 
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     Venc. do jogo de nº 62  X  venc. do jogo nº 64 

 

Art 17 - Classifica-se para a disputa final na competição, a equipe que somar o maior número de 

pontos ganhos dentro do respectivo chaveamento, considerando exclusivamente os resultados 

obtidos nesta fase. 

Paragráfo 1º-  Havendo empate em pontos ganhos e saldos de gols, estará classificada para a 

disputa final, a equipe que tiver realizado a melhor campanha, somada a pontuação obtida na 

primeira e segunda fase. 

Paragráfo 2º- A fase final da competição terá a participação de 2 (duas) equipes classificadas para a 

fase Final. 

    

Data Horário DATA A DEFINIR 

     Venc. Do jogo de nº 67  X  Venc. Do jogo de nº 68 

Data Horário DATA A DEFINIR 

    70 Venc. Do jogo de nº 68  X  Venc. Do jogo de nº 67 

 

FASE FINAL  

 Art.18 -  A disputa final pelo título da competição será realizada entre a equipe vencedora da 

semifinal 1 e a equipe vencedora da semifinal 2, em jogos de ida e volta, sagrando-se campeã do 

Campeonato Varzeano de Futebol- SUB-20 temporada 2019, a equipe que somar o maior número de 

pontos ganhos, considerando somente os resultados obtidos nesta fase. 

Parágrafo 1º – Havendo empate em números de pontos ganhos após a realização das partidas de 

ida e volta, a definição da equipe será feita através do saldo de gols, considerando somente os gols 

obtidos nesta fase. 

Parágrafo - Havendo empate em pontos ganhos e saldo de gols, após a realização das partidas de 

ida e volta, a definição da equipe será feita através da disputa de penalidades desde a marca penal, 

conforme estabelecido nas regras do jogo de futebol, tal como definidas pela International Football  

Association Board- IFAB. 

III- CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Art.19 - Ocorrendo igualdade em número de pontos ganhos entre 02( duas) ou mais equipes 

aplicam-se sucessivamente, na primeira e segunda fase do campeonato, os seguintes critérios 

técnicos de desempate: 

1- Maior número de vitórias  

2- Maior saldo de gols 
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3- Maior número de gols marcados 

4- Menor número de cartões vermelhos recebidos 

5- Menor números de cartões amarelos recebidos 

6- Sorteio público na sede da Secretária de Esportes, Arte, Cultura e  Lazer ou FEAC-Fundação 

de Esporte Arte e Cultura. 

Paragrafo Único - Para aplicação dos critérios de desempate, serão considerados exclusivamente os 

pontos ganhos dentro da fase em questão. 

IV- CONDIÇÃO DE JOGO 

Art 20 - A condição de jogo regular do atleta será efetivada através da apresentação da “Ficha de 

inscrição de Atleta”, devidamente preenchida e assinada, com a documentação exigida em anexo, na 

Secretária de Esportes, Arte, Cultura e Lazer, no Conjunto Poliesportivo , de acordo com os prazos 

estabelecidos neste Regulamento. 

Paragrafo Único- As equipes deverão protocolar as fichas de inscrições dos atletas na Secretária de 

Esportes, Arte, Cultura e Lazer, através do documento “ Relação Nominal de Atleta”. 

Art 21 - Para ter condições de jogo na primeira rodada do campeonato a Ficha de inscrição de Atleta 

deverá ser entregue até data a ser definida. 

Após a primeira rodada, as novas inscrições  deverão ser realizadas até a quarta-feira para que os 

atletas obtenham condição regular de jogo para a rodada subsequente. 

As equipes poderão realizar as inscrições dos atletas até a 6 ªrodada da competição. 

Art 22 - Cada equipe poderá inscrever até 25 atletas para a disputa da competição, podendo realizar 

a troca de jogadores (exclusão/ inclusão) segundo do artigo 23 somente em caso de cirurgia e 

falecimento. 

Art 23 - O atleta poderá ser inscrito por uma única equipe participante da competição. 

Paragráfo Único -  O atleta que estiver inscrito no campeonato Varzeano, não poderá disputar  

campeonatos de chacrobol no mesmo período. (Item a definir com as equipes inscritas) 

Art 24 - Os atletas deverão cumprir suspensão automática após advertência com o terceiro cartão 

amarelo, ou após um cartão vermelho. 

1. Quando um atleta for advertido com um cartão amarelo e, posteriormente , for expulso de campo 

com a exibição direta de cartão vermelho, serão considerados o cartão amarelo e o cartão vermelho. 

2. Quando um atleta for advertido com um cartão amarelo e , posteriormente, receber o segundo 

cartão amarelo, com a exibição consequente do cartão vermelho, será considerado apenas o cartão 

vermelho. 
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3. É de exclusiva responsabilidade das equipes, o controle de contagem do número de cartões 

amarelos e vermelhos  recebido por seus atletas, para efeito de condição de jogo em cada partida. 

4. Os cartões amarelos serão zerados ao término de cada fase da competição. 

Art 25 -  Poderão participar da competição, somente atletas amadores, salvo aqueles atletlas 

profissionais, que não tenham estabelecido nenhum vínculo de trabalho no ano de 2019, até o limite 

máximo de 3( três) atletas por equipe. 

Art 26 – Quando um atleta for suspenso pela organização deste campeonato, o mesmo não poderá 

disputar qualquer campeonato organizado pela Secretaria de Esportes Arte e Cultura, e/ou FEAC- 

Fundação de Esportes Arte e Cultura, e/ou parceiros até o final de sua punição. 

V-  SISTEMA DISCIPLINAR 

Art 27 - Disciplinarmente o campeonato será regido pelo disposto neste Regulamento Específico , 

pelas Regras de jogo da Internacional Football Association Board- IFAB, publicadas pela FIFA, pelas 

normas do código Brasileiro de Justiça Desportiva e pelos  dispositivos do Código Brasileiro 

Disciplinar de Futebol. 

A secretária de Esportes, Arte, Cultura e Lazer indicará um Comitê Disciplinar para tratar das 

questões disciplinares da competição. 

Os custos para a realização do julgamento de atletas expulsos de campo, deverão ser pagas  pelas 

próprias equipes no valor de R$ 40,00 por atleta. 

 O Comitê Disciplinar será (composto) formado por advogados que comporão a JDD. 

 

VI- DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art 28 - As equipes deverão se apresentar para os jogos devidamente uniformizadas, vestindo 

camisas numeradas e iguais, calções e meias padronizadas, sendo que os goleiros deverão usar 

uniformes diferentes dos jogadores de linhas. 

Paragrafo Único- A equipe considerada visitante deverá jogar com o uniforme número 2 caso haja 

coincidência de cores entre os uniformes dos times participantes da partida. 

Art 29 - Os representantes das equipes deverão apresentar ao mesário, documento com foto ( RG ou 

CNH) e o número da camisa dos atletas, bem como a relação dos titulares e reservas, com pelo 

menos 10 minutos de antecedência do horário previsto para o início da partida. 

Art 30 - As equipes deverão estar no campo de jogo no horário previsto na súmula para o início da 

partida, devidamente uniformizadas, com a documentação e informações  necessárias, entregues 

junto a mesa do observador. 
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Art 31 - A tolerância para o inicio das partidas será  de 20 ( vinte) minutos, sendo que, após esse 

período, a equipe que não estiver em campo ou em condições  de jogo perderá os pontos por W.O 

(Walkover) 

Paragráfo Único- A equipe vencedora por W.O será atribuído o placar de 3x0. 

Paragráfo 2 – A equipe que der o W.O. será punida com multa, de acordo decisão do JDD, podendo 

chegar até o valor de 3 (três) salários-mínimos para voltarem a competição. 

Parágrafo 3 – A equipe que der o 2º W.O. será desclassificada da competição, rebaixada para a 

Série B, pagará multa conforme decisão do JDD, podendo chegar até o valor de 3 (três) salários-

mínimos para voltarem a competição. 

Parágrafo 4 - A equipe que abandonar a Competição ficará suspensa por 2 anos das competições 

oficiais da prefeitura, além da obrigação do pagamento da multa conforme decisão do JDD, podendo 

chegar até o valor de 3 (três) salários-mínimos para voltarem a competição. 

Art 32 - Para cada minuto de atraso em relação ao horário de início da partida, haverá uma multa no 

valor de R$ 5,00, cuja arrecadação será destinada á premiação das equipes. campeã e vice-campeã. 

 

 

 
Franca/SP, 08 de abril de 2019. 
 
 
 
 
Marlon Danilo Centeno     Claudio Oda 
Fundação Esporte Arte Cultura    Secretaria de Esporte Arte Cultura e Lazer 
 

mailto:feacfranca@franca.sp.gov.br

