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DEPARTAMENTO DE FUTEBOL AMADOR 
VIII CAMPEONATO VETERANO REGIONAL DE FUTEBOL - 2.018 

NORMAS ESPECIAIS 
 

CAPÍTULO I 
DA DENOMINAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 

 
Art. 1º O VIII Campeonato Veterano Regional de Futebol - 2.018 será disputado pelas 
equipes descritas na tabela de jogos anexo, sendo promovido, organizado e dirigido 
pela Liga de Futebol de Nova Esperança. 
Art. 2º As equipes envolvidas firmaram o termo de presença na ata da reunião do 
Conselho Arbitral, realizada no dia 08 de fevereiro de 2018, nas pessoas de seus 
Presidentes ou Representantes legais, respondendo os mesmos por todos os seus termos 
na forma legal. 
Art. 3º. – As equipes participantes do campeonato são as seguintes: 
 
 
GRUPO “A”      GRUPO “B” 
Sabaudia       Alto Paraná FC 
Atalaia       Centenário do Sul 
Uniflor       Paranacity  
Floraí       Cruzeiro do Sul 
Lobato       Mandaguaçu 
        
 
§ 1º – Só poderão participar do Campeonato atletas nascidos até o ano de 1.978(40 
anos). 
§ 2º – Para as funções exclusivas de goleiro, o atleta pode ser nascido até o ano de 
1.983 (35 anos), podendo residir fora do Município sede da equipe. 
§ 3º – Poderão ser inscritos até 2 (dois) atletas nascidos até o ano de 1.980 (38 anos), 
que obrigatoriamente deverão ser residentes no Município sede da equipe.   
§ 4º - Poderão ser inscritos até 3(três)  atletas que não residam no município sede da 
equipe, que obrigatoriamente deverão ser nascidos até o ano de 1.978 (40 anos). 
§ 6º - A comprovação de residência será com o título de eleitor, com transferência até o 
dia 08 de Fevereiro de 2018. 



 
 
 

CAPÍTULO II 
DOS TÍTULOS E TROFÉUS 

 

Art. 4º À Equipe vencedora da competição será atribuído o título de Campeã do VIII 
Campeonato Veterano Regional de Futebol e à Equipe segunda colocada, o título de 
Vice-Campeã, recebendo os Troféus, de posse definitiva, e entregue às associações ao 
término da competição. 
§ Único – Será premiado com R$2.000,00 (Dois Mil Reais) a equipe Campeã e com 
R$1.800,00 (Um Mil e oitocentos Reais) a equipe Vice-Campeã, podendo ser alterada 
esta divisão, com a concordância das 2 (duas) equipes finalistas do Campeonato.  
 

CAPÍTULO III 
SISTEMA DE DISPUTA 

 
Art. 5º – 1ª Fase – Na 1ª Fase as equipes, distribuídas em dois grupos, A e B conforme 
descrito na tabela de jogos anexo. As equipes jogarão entre si, dentro do grupo, em 
jogos de ida e volta. No final da 1ª fase classificarão para a fase seguinte do 
Campeonato as 4(quatro) melhores equipes de cada grupo.  
§ Único – Os critérios de desempate, para classificação, serão os seguintes: 

a) Maior soma de pontos ganhos 
b) Maior número de vitórias 
c) Maior saldo de gols 
d) Menor número de gols tomados 
e) Menor número de cartões amarelo e vermelho 
f) Sorteio na sede da Liga 

 
Art. 6º - 2ª Fase – Na 2ª Fase, as 8 (oito) equipes classificadas da fase anterior, serão 
distribuídas em 4 (quatro) Grupos com 02 (duas) equipes cada, assim distribuídos: 
GRUPO C – 1ª Colocada do Grupo “A” X 4ª Colocada do Grupo “B” 
GRUPO D – 2ª Colocada do Grupo “A” X 3ª Colocada do Grupo “B” 
GRUPO E – 1ª Colocada do Grupo “B” X 4ª Colocada do Grupo “A” 
GRUPO F – 2ª Colocada do Grupo “B” X 3ª Colocada do Grupo “A” 
§ 1º – O mando de jogo da partida de volta, será atribuído à equipe melhor classificada 
na fase anterior. 
§ 2º – Em caso de empate de pontos e saldo de gols na fase, a equipe melhor 
classificada na fase anterior passará para a próxima fase da competição. 
 



 
 
 

Art. 7º - 3ª Fase – As 04 (quatro) equipes classificadas na 2ª Fase, jogarão no sistema 
eliminatório, em jogos de Ida e Volta, assim distribuídas: 
GRUPO G: Classificada Grupo “C”  X   Classificada do Grupo “F” 
GRUPO H: Classificada Grupo “D”  X   Classificada do Grupo "E” 
§ 1º – O mando de jogo da partida de volta, será atribuído à equipe que tiver melhor 
campanha no campeonato. Os critérios de desempate são os constantes do §único do 
Art. 5º, somando-se a 1ª fase e a 2ª fase. 
§ 2º – Em caso de empate de pontos e saldo de gols na fase, a equipe classificada será a 
que tiver melhor campanha no campeonato. Os critérios de desempate são os 
constantes do §único do Art. 5º, somando-se a 1ª fase e a 2ª fase. 
Art. 8º - Na 4ª Fase – As 02 (duas) Equipes classificadas na 3ª Fase, jogarão entre si, 
em jogos de Ida e Volta, assim distribuídas: 
GRUPO I: Classificada do Grupo “G”  X   Classificada do Grupo “H” 
§ 1º – O mando de jogo da partida de volta, será atribuído à equipe que tiver melhor 
campanha no campeonato. Os critérios de desempate são os constantes do §único do 
Art. 5º, somando-se as 1ª, 2ª e 3ª fases. 
 § 2º. – Em caso de empate de pontos e saldo de gols na fase, ao final da 2ª partida, o 
campeonato será decidido nas cobranças de tiros desde o ponto penal, conforme 
determinação da International F. A. Board. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS SUBSTITUIÇÕES DE ATLETAS 

 
Art. 9º – As substituições durante o jogo são ilimitadas, sendo que o atleta substituído 
poderá retornar como substituto. 
§ 1º – O jogo não será paralisado para proceder a substituições, sendo que o atleta 
substituto só poderá entrar quando o substituído estiver fora do campo de jogo.  
§ 2º - No banco de reservas poderão permanecer até 11 atletas uniformizados, 1 
técnico, 1 Auxiliar e 1 massagista. 
 

CAPÍTULO V 
DO REGISTRO DE ATLETAS 

 
Art. 10 – Poderá ocorrer registro de atletas até a última partida da equipe na 1ª fase da 
competição, com documentação na Liga. 
§ Único – O atleta só terá condições de jogo a partir da 2ª fase, se jogar, no mínimo, 1 
jogo na 1ª fase do Campeonato.  



 
 

 
CAPÍTULO VI 

DAS MEDIDAS DISCIPLINARES 
 
Art. 11 -– O atleta que agredir seu próprio companheiro, seu adversário, árbitros, 
árbitros assistentes, Representantes da Liga ou Membros da Comissão Disciplinar, será 
o mesmo suspenso da competição, através de ato da Presidência da Liga, após parecer 
da Procuradoria da Liga, independente de outras sanções previstas em lei no Código 
Disciplinar. 
Art. 12 – Os casos disciplinares serão submetidos à apreciação de uma comissão 
formada pelo Presidente da Comissão de Justiça Disciplinar, Presidente da Liga, 
Diretor do Departamento de Secretaria, Diretor do Departamento Técnico de Futebol e 
Diretor do Departamento de Árbitros da Liga. 
Art. 13 – Os recursos serão submetidos à apreciação da Comissão de Justiça 
Disciplinar desta entidade. 
Art. 14 – A equipe que utilizar atleta irregular será eliminada da competição e os 
resultados desta equipe, na fase, serão desconsiderados. 
§1º O prazo para protocolar o recurso na secretaria da Liga é de 3(três) dias após a 
realização da partida. 
§ 2º A equipe que perder 1 partida por WX0 será eliminada da competição e os 
resultados da equipe na fase serão todos anulados. 
§ 3º A equipe que for declarada perdedora por WX0, sem justificativa será obrigada a 
pagar as despesas da partida. 
§ 4º A equipe que durante a partida não tiver jogadores suficientes para continuar a 
partida será declarada perdedora pelo placar de 3 a 0, caso o resultado no momento da 
paralisação seja inferior a 3 a 0. Se o resultado no momento da paralisação for superior 
a 3 a 0, permanece o resultado. 
Art. 15 – O atleta que for punido com 1 cartão vermelho ou 3 cartões amarelos estará 
automaticamente suspenso da próxima partida de sua equipe. 
§ único – Os cartões amarelos serão eliminados para as fases seguintes do campeonato. 
Art. 16 – Para qualquer tipo de recurso impetrado contra decisão da Liga ou da 
Comissão Disciplinar será cobrada uma taxa de R$800,00 (Oitocentos Reais). 
 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 17 – Quando os uniformes das equipes vierem a coincidir, a equipe mandante da 
partida deverá providenciar a troca. 



 
 

Art. 18 – Será de responsabilidade da equipe mandante, providenciar o policiamento 
(Polícia Militar do Estado do Paraná), ou segurança suficiente para a realização da 
partida.  
Art. 19 – A equipe Mandante deverá providenciar Ambulância, ou transporte 
semelhante, com tamanho suficiente para transportar atleta deitado.  
Art. 20 – As equipes deverão fazer o pagamento da taxa de arbitragem antes do início 
do jogo.  
Art. 21 – Cada partida terá a duração de 80 (oitenta) minutos, divididos em 2 (dois) 
tempos de 40 (quarenta) minutos cada, com intervalo de 15 (quinze) minutos. 
Art. 22 – Os casos omissos ou que venham gerar dúvidas em relação a esta competição 
serão interpretados e resolvidos pela Liga de Futebol de Nova Esperança sempre em 
concordância com a Procuradoria da entidade. 
 

Nova Esperança - Pr, 08 de Fevereiro de 2.018. 
 
 
 
     GEOVANE BENGOZZI DE MARCHI 
      Diretor Técnico de Futebol 
 
 
 
 

JUAREZ RODRIGUES 
      Presidente da Liga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TABELA DE JOGOS 

 
GRUPO “A”      GRUPO “B” 
Sabaudia       Alto Paraná FC 
Atalaia       Centenário do Sul 
Uniflor       Paranacity  
Floraí       Cruzeiro do Sul 
Lobato       Mandaguaçu 

 

11 de Março de 2018 
Sabáudia X Lobato 
Floraí X Atalaia 
Alto Paraná X Cruzeiro do Sul 
Paranacity X Centenário do Sul 
 
18 de Março de 2018 
Atalaia X Sabáudia 
Lobato X Uniflor 
Centenário do Sul X Mandaguaçu 
Cruzeiro do Sul X Paranacity 
 
25 de Março de 2018 
Uniflor X Atalaia 
Sabaudia X Floraí 
Mandaguaçu X Cruzeiro do Sul  
Paranacity X Alto Paraná 
 
08 de Abril de 2018 
Floraí X Uniflor 
Atalaia X Lobato 
Alto Paraná X Mandaguaçu 
Cruzeiro do Sul X Centenário do Sul 
 
15 de Abril de 2018  
Lobato X Floraí 
Uniflor X Sabaudia 
Centenário do Sul X Alto Paraná 
Mandaguaçu X Paranacity 



 
 

22 de Abril de 2018  
Lobato X Sabáudia  
Atalaia X Floraí  
Cruzeiro do Sul X Alto Paraná  
Centenário do Sul X Paranacity  
 
29 de Abril de 2018  
Sabáudia X Atalaia  
Uniflor X Lobato  
Mandaguaçu X Centenário do Sul  
Paranacity X Cruzeiro do Sul  
 

06 de Maio de 2018  
Atalaia X Uniflor  
Floraí X Sabaudia  
Cruzeiro do Sul X Mandaguaçu  
Alto Paraná X Paranacity  
 
20 de Maio de 2018  
Uniflor X Floraí  
Lobato X Atalaia  
Mandaguaçu X Alto Paraná  
Centenário do Sul X Cruzeiro do Sul  
 
27 de Maio de 2018  
Floraí X Lobato  
Sabaudia X Uniflor  
Alto Paraná X Centenário do Sul  
Paranacity X Mandaguaçu  
 
10 de Junho de 2018  

Quartas de finais – Jogo de ida 

 

17 de Junho de 2018  

Quartas de finais – Jogo de volta 

 

24 de Junho de 2018  

Semi Final – Jogo de ida 



 
 

01 de Julho de 2018  

Semi final – Jogo de volta 

 

08 de Julho de 2018  

Final – Jogo de ida 

 

15 de Julho de 2018  

Final – Jogo de volta 
 


