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Comunicado oficial nº 097/2019 

JOGO DAS ESTRELAS 
Critérios 

 

1 – Do Objetivo:   Para contemplar e premiar os jogadores e treinadores das equipes finalistas do 
Campeonato Metropolitano 2019 a FPFS realizará no dia 04/agosto/2019 – Domingo - um jogo 
festivo entre as seleções da série A1 e da série A2 nas categorias de base. 
 
2 – Da Formação das Equipes: A formação das equipes será exclusividade da FPFS que, através de 
seus dirigentes, observará os jogos e indicará ao presidente os jogadores que mais se destacarem 
entre as equipes finalistas das séries A1 e A2, levando-se em consideração o que segue abaixo: 

 
a) As equipes serão formadas por 15 jogadores, sendo 2 goleiros; 

 

Categorias Sub 12 e Sub 14: 
 

Equipes Série A1 Equipes Série A2 

Campeã Ouro:   Campeã Ouro:   
3 jogadores 2º ano e 3 jogadores 1º ano 3 jogadores 2º ano e 3 jogadores 1º ano 

Vice Campeã Ouro:  Vice Campeã Ouro:  
2 jogadores 2º ano e 2 jogadores 1º ano 2 jogadores 2º ano e 2 jogadores 1º ano 

Campeã Prata:  Campeã Prata:  

2 jogadores 2º ano e 1 jogador 1º ano 2 jogadores 2º ano e 1 jogador 1º ano 
Vice Campeã Prata: Vice Campeã Prata: 

1 jogador 2ºano 2 jogadores 2º ano 
Campeã Bronze:  

1 jogador 2º ano  
 

Categorias Sub 16 e Sub 18: 
 

Equipes Série A1 Equipes Série A2 
Campeã Ouro:  6 jogadores Campeã Ouro:  6 jogadores 

Vice Campeã Ouro: 4 jogadores Vice Campeã Ouro: 4 jogadores 

Campeã Prata: 3 jogadores Campeã Prata: 3 jogadores 
Vice Campeã Prata: 1 jogador Vice Campeã Prata: 2 jogadores 

Campeã Bronze: 1 jogador  
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3 – Da Formação da Comissão Técnica: Os dirigentes da FPFS também terão a 
incumbência de fazer a indicação de pessoas que comporão a Comissão Técnica, 
levando-se em consideração o que segue abaixo: 
 
 

Treinadores: 
 

Serão convidados os Treinadores das equipes campeãs da série ouro nas 
respectivas categorias. Caso este treinador seja campão em duas categorias, 
numa delas será convidado o treinador vice-campeão. 
Os treinadores terão a missão de orientar, escalar e dirigir a equipe no jogo, 
fazendo com que todos os jogadores participem do jogo, no mínimo, por um 
período correspondente a um quarto do tempo da partida.  
 
Preparadores Físicos: 
 
Da mesma forma, serão convidados os Preparadores Físicos das equipes 
campeãs nas respectivas categorias. 
Os preparadores físicos terão a missão de orientar os exercícios de 
aquecimento antes das partidas e auxiliar os treinadores, quando necessário.  
 
Supervisores: 
 
Os supervisores poderão ser escolhidos dentre todas as equipes participantes 
da competição e terão a missão de acompanhar, monitorar, conferir todas as 
atividades desenvolvidas pela equipe sob sua supervisão e fazer cumprir os 
protocolos cerimoniais das partidas. 
 
Massagista / Fisioterapeuta: 
 
Será convidado 1 massagista para compor a Comissão Técnica e prestar os 
serviços auxiliares pertinentes à função. 
A fisioterapeuta (Daniele) contratada da FPFS estará prestando seus serviços 
nestas partidas festivas. 
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Roupeiros/Mordomos: 
 
Serão convidados 2 roupeiros/mordomos para compor a equipe e terão como 
missão cuidar dos materiais esportivos colocados à disposição dos atletas e 
comissão técnica, mantendo total controle sobre os mesmos. 
 
Equipe de Arbitragem: 
 
Os diretores do Departamento de Oficias terão a tarefa de escalar a equipe de 
arbitragem para este jogo festivo, considerando a performance dos oficiais 
durante a competição no que diz respeito a parte técnica e postural, sendo esta 
escalação uma premiação a estes oficiais. 
 
 
Diretores da FPFS: 
 
Todos os diretores da FPFS são convidados pelo presidente da entidade para 
participar destes jogos festivos, colaborando na organização, coordenação, 
preparo e ordem de todas as atividades que envolvem este evento. 
 
 
                     São Paulo, 11 de junho de 2019. 

          
 
             NILTON C. ROMÃO 
                             Presidente 
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