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54º CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL – 2017 
  

REGULAMENTODACOMPETIÇÃO 
 
 

CAPÍTULO I 
DENOMINAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

  
Art. 1º - O 54º CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL - 2017 será disputado por 
10 (Dez) equipes, sendo promovido, organizado e dirigido pela Liga de Futebol de 
Nova Esperança, obedecendo ao disposto neste regulamento e no Regulamento Geral 
das Competições organizadas pela FPF, para o ano de 2017, seus anexos, Resoluções, 
Estatuto da FPF, da CBF, pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e 
demais normas aplicáveis. 
 
Art. 2º - As equipes envolvidas firmaram o termo de presença na ata da reunião do 
Conselho Arbitral, realizada no dia09 de Junho de 2017, 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:     
 1 – Lobato 
 2 – AE Paranacity 
 3 – CA Colorado 
 4 – CE Uniflor  
 5 – AA Atalaia 
 6 – Mandaguaçu AC 
 7 – Floraí 
 8 – AE Cruzeiro do Sul 
 9 – Marialva 
 10 – Içara/Astorga 
  
  

CAPÍTULO II 
DOS TROFÉUS E DOS TÍTULOS 

  
Art. 4º - À Equipe vencedora da competição será atribuído o título de Campeã do 54º 
CAMPEONATO AMADOR 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. 
§ 1º - Serão premiados com troféus o artilheiro, o melhor goleiro e o jogador destaque.  



§ 2º - Será premiado com R$5.000,00 (Cinco Mil Reais) a equipe Campeã e com 
R$3.000,00 (Três Mil Reais) a equipe Vice-Campeã, podendo ser alterada esta divisão, 
com a concordância das 2 (duas) equipes finalistas do Campeonato.  
 

CAPÍTULO III 
FÓRMULA DE DISPUTA 

  
Art. 5º - O Campeonato será disputado em 04 (quatro) Fases. 
 
Art. 6º - Na 1ª Fase as equipes, distribuídas em dois grupos, A e B, conforme descrito 
na tabela de jogos anexo, jogarão entre si, dentro do grupo, em jogos de ida e volta, 
devendo ao final da fase classificar, para a fase seguinte da competição, as 04 
(quatro)equipes que somarem o maior número de pontos ou definidas pelos critérios de 
desempate contidas no §3º do Art. 8º. 
 
Art. 7º - Na 2ª Fase, as 08 (oito) equipes classificadas da Fase anterior, serão 
distribuídas em 04 (quatro) Grupos com 02 (duas) equipes cada, que jogarão em jogo 
único, 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, será atribuído à equipe melhor classificada na 1ª fase. 
§ 2º – Em caso de empate de pontos e saldo de gols na fase, serão observados os 
critérios de desempate contidos no Artigo 11.  
 
Art. 8º - Na 3ª Fase – SEMI FINAL, 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 - Grupo “F”  
GRUPO H: Classificada - Grupo “D”   X  Classificada - Grupo “E” 
§ 1º - Para efeito de mando de campo, na 3ª fase (semifinal) e 4ª fase (final), a equipe 
que tiver a maior soma de pontos ganhos na somatória das fases anteriores, realizará a 2ª 
partida em seu campo. 
§ 2º – Em caso de empate de pontos e saldo de gols na fase, serão observados os 
critérios de desempate contidos no § 3º deste Artigo.  
§ 3º - Serão observados os seguintes critérios: 

a) Maior soma de pontos durante toda competição 
b) Maior saldo de gols durante toda competição 
c) Maior número de vitórias durante toda a competição 
d) Ataque mais positivo durante toda a competição 
e) Sorteio na sede da Liga 

 
Art. 9º - Na 4ª Fase – FINAL, as 02 (duas) Equipes classificadas na 3ª Fase - SEMI 
FINAL, ou seja, a equipe classificada do Grupo G e a equipe classificada do Grupo H, 
jogarão em 02 (dois) jogos - Ida e Volta. 
§ Único – Em caso de empate de pontos e saldo de gols na fase, serão observados os 
critérios de desempate contidos no § 3º do Artigo 8º.  
Art. 10 – A tabela de jogos, composta de mandos de campos, datas e horários, será 
elaborada pela LFNE e divulgada no sítio eletrônico da Entidade 
(liganovaesperanca.com.br), devendo ser rigorosamente observada pelos Clubes. 
§ Único – A tabela de jogos pode ser alterada por conveniência da LFNE, por medida 
de segurança ou por decisão da Comissão Disciplinar da LFNE.  
 

CAPÍTULO IV 



CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
  
Art. 11 - Em caso de igualdade de pontos ganhos, na 1ª Fase, entre 02 (duas) ou mais 
associações, para conhecer-se a melhor classificada, aplicar-se-ão, sucessivamente e 
pela ordem, os seguintes critérios: 
            1 – Confronto direto; 
            2 – Melhor saldo de gols; 
            3 – Maior número de vitórias; 
 4 – Maior número de gols feitos; 
            5 – Menor número de gols sofridos; 
            5 – Sorteio na Sede da Liga. 
  
             

CAPÍTULO V 
DA CONTAGEM DE PONTOS 

  
Art. 12 - Será obedecida a seguinte forma de pontuação: 
                         a) Por vitória - 03 (três) pontos ganhos; 
                         b) Por empate - 01 (um) ponto ganho. 
  

CAPÍTULO VI 
CONDIÇÕES DE JOGO DOS ATLETAS 

  
Art. 13 - Todos os atletas deverão ter seus registros no Departamento de Registros e 
Transferências da Liga de Futebol de Nova Esperança, que somente terão condições de 
jogo após serem liberados pela Liga. 
   
Art. 14 - A equipe que incluir em sua equipe atleta que não esteja devidamente 
registrado na Liga ou sem condição de jogo, nos termos da legislação vigente e deste 
regulamento, será penalizada com a perda de 6 (seis) pontos, sendo que os 3 (três) 
pontos desta partida serão revertidos a equipe adversária. 
  
Art. 15 - Os atletas suplentes, que assinarem a súmula da partida, ficam sujeitos às 
medidas disciplinares aplicadas pelo Árbitro (cartões amarelos e vermelhos). 
 
Art. 16 – O atleta estará automaticamente suspenso da próxima partida de sua equipe, 
quando for punido com 1 (um) cartão vermelho ou 3 (três) cartões amarelo. 
§ único – Para os atletas que não estiverem suspensos, os cartões amarelos serão 
cancelados a partir da 2ª fase do campeonato.  
 
Art. 17 - O atleta que agredir seu próprio companheiro, seu adversário, Árbitros, 
Árbitros Assistentes ou Delegados, será o mesmo suspenso da competição, através de 
ato da Presidência da Liga, após parecer da Procuradoria da entidade, independente de 
outras sanções previstas em lei no Código Disciplinar. 
  
Art. 18 - As equipes poderão registrar até 30 atletas, mas os atletas só terão condições 
de jogo se registrados até o último jogo da equipe na 1ª fase. 
  
Art. 19 - Atletas que forem inscritos por uma equipe não poderão se transferir, no 
mesmo ano, para outras equipes durante o campeonato. 
   
Art. 20 – Poderá ser inscrito1(um) atleta que não resida no Município sede da equipe. 
§ Único – O único documento para comprovação de residência será o Título de Eleitor 
do atleta, com data de até 31/12/2016. 



 
CAPÍTULO VII 

DA ORDEM E DA SEGURANÇA DAS PARTIDAS 
   
Art. 21 - Para a realização da partida, à Equipe mandante além das medidas de ordem 
administrativas e técnicas indispensáveis à segurança e à normalidade do espetáculo, 
compete entre outras, as seguintes providências: 
I - Marcação do campo de jogo; 
II - Colocação de mesa e cadeiras de pista, para autoridades em serviço; 
III - Ambulância, ou transporte semelhante, com tamanho suficiente para transportar 
atleta deitado. 
IV – Presença de no mínimo 2 (dois) Policiais Militares  
  

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

    
Art. 22 – Este regulamento faz parte integrante do Regulamento Geral elaborado para as 
competições promovidas pela Federação Paranaense de Futebol para a Temporada de 
2015. 
   
Art. 23 – As equipes devem facilitar de todas as formas a atuação dos Delegados da 
Presidência da Liga nos jogos. 
    
Art. 24 - Quando coincidir a cor das camisas das equipes será obrigatoriamente a equipe 
mandante que trocará o uniforme. 
  
Art. 25 - Serão permitidos por equipe, no recinto do jogo, 10 (dez) atletas suplentes no 
máximo, 01 (um) Técnico, 01(um) Preparador Físico e 01(um) Massagista ou 
Enfermeiro. 
§ Único – Poderão ser efetuadas até 5 (cinco) substituições de atletas, por equipe, por 
jogo.  
  
Art. 26 - Será permitida a presença de 04 (quatro) gandulas, que serão indicados pela 
associação mandante, devendo os mesmos postarem-se na pista que circunda o 
gramado, não podendo adentrar ao campo de jogo em hipótese alguma, respondendo a 
associação mandante pelos atos por eles praticados. 
  
Art. 27 - A Equipe que não efetuar o pagamento da taxa de arbitragem e as despesas do 
Delegado da Presidência da Liga ao final da partida, não terá seu próximo jogo em que 
for mandante marcado aplicando-se a ela W x O e sujeitando-se as penas aplicadas pela 
Comissão Disciplinar.  
§1º - A Equipe que abandonar a competição ou for desligada por falta de pagamento das 
taxas, terá todos os seus resultados anulados na fase em que estiver participando.  
§2º - Para mudanças de datas e horários de jogos será apenas aceita com o comum 
acordo entre as Equipes e homologadas pela Liga.  
   
Art. 28 - Será de responsabilidade da equipe mandante, providenciar o policiamento 
(Polícia Militar do Estado do Paraná), para a realização da partida.  
 
Art. 29 – Onde houver cobrança de ingressos a equipe deverá disponibilizar 45 
ingressos para a equipe visitante. 
  
Art. 30 - Os casos omissos ou que venham gerar dúvidas serão decididos pelo 
Presidente da Liga de Futebol de Nova Esperança. 



                                                                              Nova Esperança, 09 de junho de 2017. 
  
  

            GIOVANE BENGOZZI DE MARCHI 
         Diretor do Departamento Técnico de Futebol 

  
       Homologo: 
 
      JUAREZ RODRIGUES 
                 Presidente 
 
   DR. PAULO SERGIO LOPES 
Presidente da Comissão Disciplinar 
 

TABELA DE JOGOS 
 
GRUPO “A”     GRUPO “B” 
1 – Içara/Astorga    1 – Marialva 
2 – Paranacity     2 – Lobato 
3 – CE Uniflor    3 – AE Cruzeiro do Sul 
4 – AA Atalaia    4 – Floraí 
5 – CA Colorado    5 – Mandaguaçu AC 
 
03 de Setembro de 2017 
AE Paranacity X CA Colorado 
CE Uniflor X AA Atalaia 
CA Marialva X Mandaguaçu AC 
Lobato X Floraí 
 
10 de Setembro de 2017 
AA Atalaia X CA Colorado  
Içara/Astorga X AE Paranacity 
AE Cruzeiro do SulXFloraí 
Mandaguaçu AC X Lobato 
 
17 de Setembro de 2017 
Colorado X Içara/Astorga  
AE Paranacity X CE Uniflor  
Lobato X CA Marialva 
AE Cruzeiro do Sul X Mandaguaçu 
 
24 de Setembro de 2017 
CE Uniflor X Içara/Astorga 
AA Atalaia X AE Paranacity 
Mandaguaçu AC X Floraí 
Marialva X AE Cruzeiro do Sul 
 
01 de Outubro de 2017 
Içara/Astorga X AA Atalaia 
Colorado X CE Uniflor 
AE Cruzeiro do Sul X Lobato 
FloraíX Marialva 

08 de Outubro de 2017 
CA Colorado X AE Paranacity 
AA Atalaia X CE Uniflor  
Mandaguaçu AC X CA Marialva  
FloraíX Lobato  
 
15 de Outubro de 2017 
Colorado X AA Atalaia 
AE Paranacity X Içara/Astorga  
Floraí X AE Cruzeiro do Sul  
Lobato X Mandaguaçu AC  
 
22 de Outubro de 2017 
Içara/Astorga X Colorado 
CE Uniflor X AE Paranacity 
CA Marialva X Lobato  
Mandaguaçu X AE Cruzeiro do Sul  
 
29 de Outubro de 2017 
Içaca/Astorga X CE Uniflor  
AE Paranacity X AA Atalaia  
FloraíX Mandaguaçu AC  
AE Cruzeiro do Sul X Marialva  
 
05 de Novembro de 2017 
AA Atalaia X Içara/Astorga 
CE Uniflor X Colorado  
Lobato X AE Cruzeiro do Sul  
Marialva X Floraí

 


