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REGULAMENTO ESPECÍFICO DA  

PAULISTA CUP DE CLUBES 

SUB 14 – SÉRIE B - 2019 
 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Preliminares 

Art 1º - A competição levará em conta as seguintes diretrizes: 

I. As regras do jogo de futebol, tal como definidas pela International Football 

Association Board (FIFA); 

II. Código de Justiça Desportiva - CBJD 

 

CAPÍTULO II 

Da Denominação e Participação 

Art 2º  - A Paulista Cup de Clubes – Sub 14, competição amadora da temporada de 2019 será 

disputada por 12 clubes na divisão B, sendo 10 clubes filiados e atuantes na FPF (Federação 

Paulista de Futebol) e 02 clubes não filiados (convidados).  

 

Art 3º - A APTO - Assessoria e Eventos Esportivo Ltda., na qualidade de Organizadora da 

Competição, será responsável pela elaboração, alteração e cumprimento ao regulamento e à tabela 

de jogos composta de locais, datas e horários previamente definidos. 

 

Art 4º - Só poderão participar atletas nascidos em 2005 e 2006. 

 

Art 5º- Cada equipe poderá inscrever no máximo 35 (trinta e cinco) atletas até o final do primeiro 

turno da primeira fase, após o final do primeiro turno será aberta a janela de transferência, que irá 

do final do primeiro turno até a 3º rodada do segundo turno, nesta janela as trocas de atletas serão 

ilimitadas. 

Haverá uma segunda janela de transferência que acontece no final da primeira fase, que irá do final 

da primeira fase até o início da segunda fase, nesta janela serão permitidos apenas 5 trocas, 

PORÉM, não poderão ser inscritos atletas que jogaram o segundo turno por outra equipe. 

 

Art 6º - Cada atleta poderá atuar por no máximo 02 clubes, respeitando as regras e tempo das 

janelas de transferências. 

  

Art 7º- Somente poderão participar oficialmente da partida, os atletas e membros da comissão 

técnica inscritos na competição e portar um destes documentos: 

 

ATLETA:  

 CARTEIRA DA F.P.F. 2018 ou 2019 ORIGINAL 

 CARTEIRA DE IDENTIDADE ORIGINAL 

 PASSAPORTE  

COMISSÃO:  

 CREF 

 CARTEIRA DE IDENTIDADE ORIGINAL 

 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO 
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Art 8º - Antes do início da partida as equipes deverão enviar 2 planilhas com a relação de atletas 

para o jogo e da comissão técnica, contendo nome completo, data de nascimento e número de RG,  

uma via será entregue para a equipe adversária e uma via para a organização. Esta folha deverá ser 

assinada por um representante da equipe. 

 

Art 9º- É obrigatória a assinatura de um representante de cada equipe na súmula de jogo. 

 § Parágrafo 1º: A Entidade não poderá participar da partida se não houver, no banco, pelo menos 

02 (dois) responsáveis. O não cumprimento deste parágrafo acarretará na aplicação do WO. 

 § Parágrafo 2º: Poderão ser relacionados para a partida no máximo 20 (vinte) atletas, 01 (um) 

técnico, 01(um) auxiliar técnico, 01 (um) preparador físico e 01 (um) massagista, maiores de 18 

anos, sendo que o preparador físico só poderá ficar no banco de reservas com a apresentação do 

CREF.  Se porventura a equipe possuir um médico, fisioterapeuta ou enfermeiro, um deles poderá 

ficar no banco de reservas com a apresentação do seu C.R.M., CREFITO ou COREN 

respectivamente.  

§ Parágrafo 3º: Apenas o técnico poderá usar o limite da sua área técnica para orientar os seus 

atletas, devendo os demais membros da comissão técnica ficar junto ao banco de reservas.  

§ Parágrafo 4º: Se a equipe ficar com apenas 01 (um) membro da comissão técnica, por motivo de 

expulsão, este não poderá atender seus atletas dentro de campo usando a função de massagista.  

Seus atletas lesionados, dentro de um espírito esportivo, poderão ser atendidos pelo massagista 

adversário, ficando a critério do mesmo. Se tal fato não ocorrer, verificando a gravidade da 

contusão, o árbitro terá autoridade para autorizar a entrada do membro da comissão técnica que se 

encontra no banco de reservas. 

 

Art 10º- Os membros da comissão técnica não poderão permanecer no banco de reservas sem 

camisa, de camiseta regata, descalço ou de chinelo. 

 § Parágrafo Único: Será permitido o uso de bermudões com o logotipo da equipe ou de cor similar, 

padrão da sua equipe.  

 

CAPÍTULO III 

Do Sistema de Disputa 

 

Art 11º- A competição conta com 12 (doze) participantes na série B e terá início em 02 de Abril de 

2019 e será realizada 04 (quatro) fases.  

 

PRIMEIRA FASE (GRUPO ÚNICO – CLASSIFICATÓRIA) 

SEGUNDA FASE  (QUARTAS DE FINAL) 

TERCEIRA FASE (SEMI-FINAL) 

 QUARTA FASE (FINAL) 

 

VIDE REGULAMENTO TÉCNICO (ANEXO I) 

 

Art 12º- Os 02 (dois) melhores colocados da Série B, terão o acesso a vaga para a Série A no ano 

seguinte, desde que respeitem as regras e condutas desportivas e organizacionais exigidas pelo 

torneio. 
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CAPÍTULO IV 

Da Contagem de Pontos e Critério de Desempate 

 

Art 13º- A competição será regida pelo sistema de pontos ganhos a saber: 

VITÓRIA NO JOGO: 03 (três) PONTOS  

EMPATE NO JOGO: 01 (um) PONTO  

DERROTA NO JOGO: 00 (zero) PONTO 

VITÓRIA NA DISPUTA DE PÊNALTIS: 01 (um) PONTO  

 

Art 14º - Persistindo a igualdade em pontos ganhos entre 02 (dois) ou mais Clubes serão adotados 

os seguintes critérios de desempate: 

Maior número de vitórias no jogo; 

Maior saldo de gols;  

Maior número de gols marcados; 

Maior número de vitórias na disputa por pênaltis;  

Confronto direto (entre dois Clubes); 

Sorteio. 

 

CAPÍTULO V 

Dos Detalhes da Partida 

 

Art 15º - Serão realizados dois tempos de 30 (trinta) minutos cada com 10 (dez) minutos de 

intervalo.  

§ Parágrafo Único: No final de todas as partidas será realizada a disputa de cobrança de 

penalidades. 5 pênaltis para cada. 

 

Art 16º - Poderão ser feitas até 09 (nove) substituições por equipe durante o transcorrer do jogo.  

§ Parágrafo 1º: Essas substituições devem ser realizadas em 3 (três) momentos de troca, sem contar 

o intervalo entre os tempos. 

§ Parágrafo 2º: Em caso de substituição disciplinar a equipe poderá realizar a substituição dentro 

dos seus 3 (três) momentos de troca, caso os 3 (três) momentos ou as 9 (nove) substituições já 

tenham sido efetuados, a equipe NÃO poderá efetuar a substituição do atleta, fazendo assim que a 

equipe fique com 1 (um) jogador a menos na partida. 

 

Art 17º - Fica a critério do clube a permissão ou não de público nas dependências dos locais dos 

jogos. 

 

CAPÍTULO VI 

Da Tabela e Horários das Partidas 

 

Art 18º - As partidas poderão sofrer alteração por solicitação dos Clubes com antecedência mínima 

de 10 (dez) dias ou em comum acordo entre as equipes e a Comissão Organizadora, desde que essa 

comunicação seja realizada por meios formais, como e-mail. 

Cada partida poderá ser alterada somente uma única vez. 
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Art 19º - Haverá uma tolerância de 30 (trinta) minutos para o início da partida. Se a equipe não se 

apresentar dentro deste horário, será considerada perdedora. 

 § Parágrafo 1º: Em casos de calamidade pública a Comissão Organizadora poderá determinar um 

prazo maior de tolerância.  

§ Parágrafo 2º: As equipes terão que fazer o trabalho de aquecimento dentro do campo e realizar a 

entrada oficial para a partida com 7 a 10 minutos antes do horário da tabela. No não cumprimento 

deste item será adotada punições. 

 

Art 20º - O Clube que não comparecer para participar será considerada perdedora pelo placar de 3 x 

0, e pagará uma multa de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). 

 

CAPÍTULO VII 

Das Condições Financeiras 

 

Art 21º -  Será de responsabilidade do Clube mandante realizar o pagamento da taxa de arbitragem.  

§ Parágrafo Único: As equipes deverão recolher na tesouraria da APTO Esportes, a taxa de 

inscrição e arbitragem seguindo os meios e formas de pagamento estipulados. 

 

CAPÍTULO VIII 

Da Infraestrutura das Partidas 

Art 22º- Os Clubes mandantes deverão apresentar as seguintes condições mínimas para a realização 

das partidas. 

A - Apresentar 07 (Sete) bolas da marca PENALTY em condições de jogo.  

B – Na coincidência das cores do uniforme caberá a equipe mandante (lado esquerdo da tabela e/ou 

na parte superior da súmula) providenciar a troca do mesmo; 

C – Segurança total para equipes adversária, arbitragem e público; 

D - Maca para o atendimento aos atletas, bem como 2 (dois) maqueiros;  

E - A presença de 4 (quatro) a 6 (seis) gandulas; 

F – Médico ou ambulância obrigatório apenas na série A. 

§ Parágrafo Único: Os clubes são recomendados quando mandantes ter um departamento médico 

(fisioterapeuta, enfermeiro) para garantir a segurança dos atletas. 

Na ausência do departamento médico, os Clubes mandantes são responsáveis por realizar o pronto-

atendimento e o transporte para o hospital, de qualquer atleta ou membro da comissão técnica que 

por ventura venham a sofrer algum problema de saúde ou contusão durante a partida (válido para a 

série B). 

G- Campos e vestiários em boas condições (local a ser vistoriado e ser aprovado pela comissão 

organizadora). 

§ Parágrafo 1º: Na série A os jogos deverão ser em estádios ou em gramados naturais. 

§ Parágrafo 2º: Na série B os jogos poderão ser em gramado natural ou sintético, quando os jogos 

forem em campo sintético ficará a critério das equipes entrarem em acordo para a utilização de 

chuteiras de society, em caso de não acordo o jogo deverá ser disputado em gramado natural.  
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CAPÍTULO IX 

Da Infrações e suas Penalidades 

 

Art 24º - De acordo com o artigo 162 do CBJD, os menores de 14 (quatorze) anos são considerados 

desportivamente inimputáveis, ficando sujeitos à orientação de caráter pedagógico. 

§ Parágrafo 1º: Haverá substituição disciplinar para os atletas nas partidas. 

§ Parágrafo 2º: O atleta substituído disciplinarmente ficará impedido de participar da partida 

subsequente da competição. 

§ Parágro 3º: No caso de reincidência responderá o seu técnico na competição. 

 

Art 25º- O membro da comissão técnica expulso ficará automaticamente suspenso para o jogo 

seguinte, na categoria em que o mesmo foi expulso.  

 

 

Art 26º - Casos de agressão a árbitros, árbitros assistentes, representantes, adversários ou qualquer 

ato de indisciplina mais grave o atleta ou membro da comissão técnica estará automaticamente 

ELIMINADO da competição. 

§ Parágrafo Primeiro: Dependendo da gravidade do ocorrido, a equipe, o atleta ou membro da 

comissão técnica infratores estarão sujeitos a julgamento no TJD - Tribunal de Justiça Desportiva 

da competição. 

§ Parágrafo Segundo: Brigas generalizadas entre equipes ocasionará na ELIMINAÇÃO 

AUTOMÁTICA dos Clubes. 

  

 

CAPÍTULO X 

Do Código de Conduta, Ética 

Art 27º - Todo Clube que efetuar a inscrição na competição deverá assinar um termo de 

compromisso (ANEXO II), que conterá responsabilidades que respaldem a ética e boa conduta na 

relação entre os Clubes. 

 

CAPÍTULO XI 

Das Disposições Gerais 

 

Art 28º - Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora, 

obedecendo-se aos mesmos critérios do Regulamento Geral e Código Disciplinar da F.P.F. 

 

 

 

Marcelo Bertazzo 

Diretor de Competições 
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