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CAP TULO II - DA FORMA DE DISPUTA

Andorinha F C
Bola de Neve F C
Favelinha F C

CDHU
Rela Concei o F C 
S E Uni o Barbarense
Unidos B V

Familia Bandeirantes
G E Fam lia Unida
Imperador F C
One Two F C
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CAP TULO I - DAS DISPOSI ES PRELIMINARES

LIGA REGIONAL DESPORTIVA PAULISTA

REGULAMENTO

IV COPA CIDINHO DE FUTEBOL - 2017

ANEXO Ii

 

Art.  1       A  IV  COPA  CIDINHO  DE  FUTEBOL  -  2017,  tendo  como  objetivo  homenagear  um  grande
desportista de Campinas e promover o interc mbio e o congra amento entre atletas, associa es e entidades
do  futebol  n o  profissional  de  Campinas,  neste  anexo,  parte  integrante  do  Regulamento  Geral  de
Competi es(RGC),  denominada  simplesmente  campeonato.  A  Liredep,  na  qualidade  de  coordenadora  da
competi o,  atendendo  ao  definido  pelo  Conselho  Tecnico,  detentora  de  todos  os  direitos  relacionados  
mesma e o seu Departamento Tecnico Desportivo, que  o respons vel pela aplica o deste  competi o, bem
como  por  elaborar,  alterar  e  dar  cumprimento   tabela  de  jogos  composta  de  locais,  datas  e  hor rios
previamente  definidos,  ser  disputada  pelas  12(doze)  associa es  distribu das  em  3(tres)  grupos  com
4(quatro) associa es cada, como se segue:

Art. 2  O campeonato ser  desenvolvido em 4(quatro) fases, denominadas fase classificat ria, quarta de
final, semi final e final.

Art. 3     Na fase classificat ria as associa es jogar o entre si dentro do pr prio grupo em 2(dois) turnos,
classificando-se para a fase seguinte as 2(duas) associa es que obtiverem o maior pontua o de cada grupo,
bem como, as 2(duas) associa es que obtiveram a maior pontua o entre as associa es que se classificarem
em terceiro lugar de seus respectivos grupos. 

Art. 4     Ao t rmino desta fase, ocorrendo igualdade de pontos ganhos entre duas ou mais associa es
nos  seus  respectivos  grupos,  para  os  eventuais  desempates,  tendo  em  vista  a  classifica o,  aplicar-se- o
sucessivamente e pela ordem os seguintes crit rios:
a -   maior numero de vit rias;
b -   maior saldo de gols;
c -    maior de n mero de gols a seu favor;
d -    menor n mero de expuls es;
e -    menor n mero de advert ncias;
f  -     sorteio  na  sede  da  Liredep,  em  dia  e  hora  designados  pelo  Departamento  T cnico  Desportivo  da
Liredep.
 
Art. 5      Na fase quarta de final, as 8(oito) associa es classificadas na fase anterior ser o divididas em
4(quatro) grupos de 2(duas) associa es cada, conforme a classifica o geral, que jogar o entre si dentro do
pr prio  grupo  em  duplo  jogo  classificando-se  para  a  fase  seguinte  a  associa o vencedora  de  cada  grupo,
como se segue:

Art.  6      Na  fase  semi  final,  as  4(quatro)  associa es  classificadas  na  fase  anterior  ser o  divididas  em
2(dois)  grupos  de  2(duas)  associa es  cada  que  jogar o  entre  si,  dentro  do  pr prio  grupo  em  duplo  jogo,
classificando-se para a fase semi final a associa o  vencedora de cada grupo, como se segue:

 
Art. 7      Nestas fases, ocorrendo igualdade de pontos ganhos entre as associa es nos seus respectivos



CAP TULO IV - DA CONDI O DE JOGO DOS ATLETAS

CAP TULO III - DO LOCAL DE JOGOS DA CONTAGEM DE PONTOS

vencedora do grupo 8
X

vencedora do grupo 9
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grupos  para  os  eventuais  desempates  tendo  em  vista  a  classifica o,  aplicar-se- o  sucessivamente  e  pela
ordem os seguintes crit rios:
a -      melhor saldo de gols na fase;
b -      maior numero de pontos em todas as fases do campeonato;
c -      maior numero de vit rias em todas as fases do campeonato;
d -      melhor saldo de gols em todas as fases do campeonato;
e -      maior numero de gols a seu favor em todas as fases do campeonato;
f -       menor n mero de expuls es em todas as fases do campeonato;
g -      menor n mero de advert ncias em todas as fases do campeonato;
h - sorteio na sede da Liredep, em dia e hora designados pelo seu Departamento T cnico Desportivo.
 
Art.  8         Na fase  final  as  2(duas)  associa es  classificadas  formar o 1(um) grupo nico  em local  a  ser
definido pela Liredep e enfrentar-se- o em jogo nico, sagrando-se campe  a associa o vencedora, como se
segue:

 
Art. 9      O crit rio para definir a entidade vencedora e campe  em caso de empate nesta fase ser :
 
                      Ap s o encerramento da partida ser  realizada a cobran a de tiros livres diretos da marca do
p nalti, de acordo com as normas baixadas pela Internacional Board, em 27/06/70.
 

Art. 10 O local para a realiza o das partidas em todas as fases do campeonato ser  de compet ncia do
Departamento T cnico Desportivo da Liredep.
Par grafo  nico  -  As  associa es  indicar o  ao  Departamento  T cnico  Desportivo  da  Liredep  o  local  em  que
ter o  prefer ncia  em  seus  jogos,  o  que  poder  ser  atendido.  A  n o  indica o  do  local  dar  a  Liredep  a
autoriza o para que a mesma indique o local da partida.

Art. 11 O campeonato ser  regido pelo sistema de pontos ganhos, observando o seguinte crit rio:
a - por vit ria, 3(tres) pontos;
b - por empate, 1(um) ponto.  

Art.  12 Na primeira  fase  a  associa o  que  n o  comparecer  ao  campo de  jogo  ate  15(quinze)  minutos
ap s o hor rio determinado para seu inicio, impedindo assim que se inicie,  ser  considerada perdedora pelo
marcador de 3 X 0, adjudicando os pontos da partida a associa o advers ria sem preju zo das demais san es
previstas  na  legisla o  desportiva  vigente.  Nas  demais  fases,  a  associa o  que  n o  comparecer  dentro  da
toler ncia acima ou der causa a suspens o da partida ser  exclu da do campeonato, adjudicando os pontos da
partida  associa o advers ria.
 
Art. 13 Na eventualidade de abandono ou a exclus o de associa o no campeonato, os resultados at
ent o permanecer o inalterados e para os demais jogos futuros esta associa o ser  considerada perdedora
pelo marcador de 3 X 0, adjudicando os pontos da partida  associa o advers ria. 
 

Art.  14   Cada  associa o  poder  inscrever  at  25(vinte  e  cinco)  atletas,  com  idade  nunca  inferior  a
16(dezesseis)  anos,  sendo que a  inscri o  dever  dar  entrada na secretaria  da Liredep at  72:00(setenta e
duas) horas que antecede a partida.
  1  Os atletas participantes ser o exclusivamente n o profissionais, sendo as associa es co-respons veis

das informa es constantes na ficha de inscri o do atleta. 
 2  O  pedido  de  inscri o  de  atletas  ser  aceita  at  72:00(setenta  e  duas)  horas  que  antecede  o

encerramento da fase de classifica o. 
 3  O recebimento da ficha de inscri o n o implica em que o atleta tenha condi o de jogo se n o estiver

regularmente registrado na Liredep.
 4  O atleta inscrito por uma associa o n o poder  competir por outra associa o tamb m participante do

campeonato, caso neste j  tenha participado. Porem, se apenas assinou a s mula na qualidade de substituto e
n o participou da partida poder  transferir-se com condi o de jogo para outra associa o, desde que liberado
pela associa o pela qual est  inscrito. 

 5  O atleta para participar da partida dever  apresentar documento que o identifique expedido por rg o
publico ou de classe.      
 6  S  poder o participar da partida os atletas que estiverem presentes quando de seu inicio.

Art.  15   Os  atletas  cumprir o  sempre  a  suspens o  autom tica  ap s  a  terceira  advert ncia(cart o
amarelo) ou ap s uma expuls o(cart o vermelho).

 1   de  exclusiva  responsabilidade  das  equipes  disputantes  do  campeonato  o  controle  de  contagem do
n mero  de  advert ncias(cart es  amarelos)  e  expuls es(cart es  vermelhos)  recebidos  por  seus  atletas  para
efeito de condi o de jogo em cada partida. 



CAP TULO VI - DISPOSI ES FINAIS

CAP TULO V - DA ORDEM E DA SEGURAN A DAS PARTIDAS

 2  A inclus o de atletas sem condi es legais de jogo ensejar  na puni o da associa o nos termos do
artigo 214 do CBJD. 
  

Art.  16     As  infra es  disciplinares  ser o  processadas  e  julgadas  na  forma  estabelecida  no  CBJD,
aplicando-se ainda o disposto no RGC da Liredep. 

Art.  17     proibida a utiliza o de garrafas e copos de vidro na venda de bebidas aos torcedores,  que
poder o ser vendidas em copos pl sticos.

Art. 18 Fica terminantemente proibido o uso de buzinas de ar comprimido e fogos de artif cio nos locais
onde se realizarem os jogos.
Par grafo nico - O n o cumprimento do artigo acima acarretar   associa o a multa de R$ 100,00(cem reais)
a R$ 1.000, 00(um mil reais). 

Art. 19 Como medida de ordem administrativa e t cnicas indispens veis  seguran a e  normalidade da
competi o,  dever  ser  observado  que  no  local  destinado  ao  banco  de  reservas  poder o  permanecer  at
11(onze) atletas,  1(um) dirigente, 1(um) treinador e 1(um) massagista, todos previamente identificados. 
 1 Durante a partida poder o ser efetuadas at  6(seis) substitui es.
 2   de  responsabilidade  da  associa o  o  atendimento  de  poss vel  exig ncia  do  Conselho  Regional  de

Educa o F sica(CREF/SP) quanto a perman ncia no banco de reservas.
 3  O documento de identifica o do treinador e do massagista ser  expedido pelo Departamento T cnico

Desportivo  da  Liredep,  a  requerimento  da  associa o,  sendo  que  s  poder  permanecer  no  banco  a  pessoa
portando a identifica o.
 
Art. 20 Quando houver coincid ncia de uniformes, a associa o mandante ser  obrigada a troc -lo, sob
pena do rbitro n o realizar a partida, considerando-se vencedora a associa o visitante pelo marcador de 3 X
0.
 1 Considera-se associa o mandante a que estiver a esquerda na sumula da partida. 
 2   expressamente  proibida  nos  uniformes  usados  pelos  atletas  e  pelas  pessoas  credenciadas  que

estejam  no  campo  de  jogo  ou  locais  reservados,  de  publicidade  e  propaganda  pol tica,  bebidas  alco licas,
cigarros e contr ria aos bons costumes. 
 
Art. 21   As partidas ter o obrigatoriamente o tempo de dura o m nimo de 80(oitenta) minutos, divididos
em 2(dois) tempos de 40(quarenta) minutos, com intervalo de 10(dez) minutos entre eles para descanso.
 
Art. 22     As associa es dever o apresentar ao rbitro da partida 2(duas) bolas em condi es de jogo.
 
Art. 23        As despesas da competi o ser o de responsabilidade das associa es participantes. As taxas de
arbitragem ser o pagas diretamente pelos mandantes antes do inicio da mesma. 
Par grafo  nico  -  O  n o  pagamento  acarretar  a  n o  realiza o  da  partida  e  sujeitar  o  infrator,  al m  das
penalidades previstas no CBJD, as penas determinadas pelo Departamento T cnico Desportivo de suspens o e
na reincid ncia o afastamento do campeonato.

Art.  24      As  associa es  participantes  campeonato,  nos  termos  da  Lei  9307/96,  desde  j  indicam  e
reconhecem a Justi a Desportiva como nica e definitiva para resolver as quest es que surjam entre elas, ou
entre elas e as entidades promotoras, desistindo ou renunciando, expressamente, assim, de valer-se do Poder
Judici rio para esses fins.
Par grafo  nico  - A  associa o  participante  recorrendo  Justi a  Comum ser  desligada  automaticamente  do
campeonato. 
 
Art.  25 A Liredep e  os  organizadores  n o se  responsabilizam por  acidentes  com atletas  ou dirigentes,
antes,  durante ou depois  de qualquer partida,  cabendo as associa es participantes,  provid ncias quanto s
condi es de aptid o f sica de cada atleta para a pr tica da modalidade. 
  
Art.  26    As associa es participantes s o obrigadas a respeitar o Regulamento Geral,  Anexo, Normas e
Boletins Oficiais expedidos pela Liredep. 
 
Art.  27      As  associa es  campe  e  vice-campe  receber o  trof us  e  seus  atletas  medalhas  alusivos  ao
evento. 

Art. 28     Os casos n o previstos no presente regulamento, assim como sua interpreta o ser o resolvidos
pela Diretoria da Liredep. 
  
Art. 29       As informa es da competi o estar o dispon veis no sitio www.liredep.com.br. 
 
 
 
 Liga Regional Desportiva Paulista                                                               
 

http://www.liredep.com.br/


Campinas, setembro de 2017        

Adendo: Em raz o da desist ncia do Nacional(grupo 3) antes do inicio da competi o, a artigo 3  passar  ter o
seguinte reda o:
   Na  fase  classificat ria  as  associa es  jogar o  entre  si  dentro  do  pr prio  grupo  em  2(dois)  turnos,
classificando-se para a fase seguinte as 2(duas) associa es que obtiverem o maior pontua o de cada grupo,
bem como, as 2(duas) associa es que obtiveram a maior percentual de pontua o entre as associa es que
se classificarem em terceiro lugar de seus respectivos grupos. 

Departamento T cnico Desportivo.
Campinas, 11 de outubro de 2017. 


