
 
Circular nº 013/2015 

 
CAMPEONATO ABERTO MENORES 

 

 

I- As equipes participantes do CAMPEONATO ABERTO MENORES deverão 

enviar a solicitação de inscrição para o Departamento de Provas Populares da 

F.P.F.S., constando todos os dados da agremiação e responsáveis. 

 

II- As categorias a serem disputadas serão:  sub 10, sub 12, sub 14 e sub 16  cada 

equipe deverá inscrever no mínimo 02 ( duas) categorias, em não havendo 

número suficiente de equipes na categoria esta não será realizada. 

 

III- As inscrições serão feitas diretamente na F.P.F.S., sita a Rua Beneficência 

Portuguesa, 24 – 2º andar , ou através de email ao diretor de provas populares. 

 

A taxa de inscrição será de R$ 200,00 (duzentos reais) por categoria. 

A taxa de arbitragem será de R$ 80,00 ( oitenta reais) para cada categoria. 

As equipes poderão inscrever até um máximo de 15 (quinze) atletas e 01 (hum) 

treinador. 

O prazo para inscrições vai até o primeiro jogo da equipe na segunda fase. 

 

ÚNICO – Cada equipe participante deverá depositar um cheque caução no valor 

de R$ 100,00 (cem reais) por categoria correspondente a garantia de um 

eventual WO, para ressarcimento de despesas. Não ocorrendo esta situação o 

cheque será devolvido no final da competição. 

A equipe que provocar o WO sem justificativa será eliminada da competição. 

Se o WO tiver uma justificativa, as alegações serão encaminhadas para a 

COMISSÃO DISCIPLINAR que julgará o recurso, dando o parecer final.  

 

IV- As partidas serão nos ginásios da F.P.F.S ,  Colégio Amorim e Lauzanne 

Paulista F. C. . 

 

V- As equipes serão divididas em chaves, conforme o número de inscritos, jogando 

entre si e classificando os primeiros colocados conforme critério a ser discutido 

no conselho arbitral.   

 

VI- Haverá uma tolerância de 15 (quinze) minutos para o inicio das partidas 

conforme o horário estabelecido na tabela. 

 

VII- As equipes, seus responsáveis e torcedores que provocarem tumulto dentro ou 

fora da quadra, serão automaticamente eliminadas da competição, e seus 

dirigentes e atletas serão enquadrados no CBJD, os torcedores deverão se 

posicionar acima do primeiro degrau da arquibancada e não poderão tocar ou se 

balançar nas redes de proteção. 
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VIII- O atleta que receber 02 ( dois ) cartões amarelos ou 01 (um) vermelho estará 

automaticamente suspenso da partida seguinte, sendo que os cartões não 

cumpridos prevalecerão até a partida final. 

 

ÚNICO: o cartão vermelho recebido não elimina o cartão amarelo se tomado na 

mesma partida. 

 

 

IX- Cada equipe deverá apresentar 01 (uma) bola em condições de jogo caso haja 

coincidência na cor do uniforme caberá a equipe colocada a esquerda da tabela 

providenciara a troca de seu uniforme. 

 

X- As regras serão as oficiais da F.P.F.S. 

 

XI- As partidas terão a duração de 30 ( trinta ) minutos divididos em dois tempos de 

15 minutos cada , para todas as categorias com intervalo de 05 (cinco) minutos 

DEVENDO OS ATLETAS PERMANECEREM  NO INTERIOR DA 

QUADRA DE JOGO, DURANTE O INTERVALO DA PARTIDA. 

 

XII- A contagem de pontos será conforme segue: 

 

a) Vitória   3 pontos 

  b) Empate com gols  2 pontos 

  c) Empate sem gols  1 ponto 

 

XIII- Caso haja 02 (duas) ou mais equipes empatadas numa mesma colocação que 

decida vaga, o critério de desempate será: 

 

1-Confronto direto (somente entre duas equipes) 

2-Saldo de gols 

3-Maior número de gols feitos 

4-Numero de cartões, sendo:  amarelo 1 ponto. 

                                             vermelho   2   pontos. 

5-Sorteio. 

 

Na semifinal e final, o minuto final de cada período será cronometrado, se as 

partidas terminarem empatadas a equipe de melhor índice técnico  durante    a 

competição será a classificada. 

 

XIV- Os casos omissos serão julgados pela Comissão Organizadora e de suas 

decisões não caberão recursos. 

 

São Paulo, 28 de janeiro de 2015. 

 

 

Dr. Ciro Fontão de Souza 

               Presidente                                                                       

   

 


