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Traffic Assessoria de 

Comunicações Ltda. 
 

 

Federação Paulista de Futebol 

RUA  FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL, 55 – SÃO PAULO - SP 

Telefone 2189-7000 Fax 2189-7022 
 

 

 
REGULAMENTO ESPECÍFICO DA COPA SUB 23 DE  

FUTEBOL PROFISSIONAL - 2010 
 
 
 
 
DA DENOMINAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 
 
Art. 1º - A Copa Sub23 de Futebol Profissional da temporada de 2010 será disputada 
pelos 10 (dez) Clubes abaixo identificados, obedecendo às normas constantes deste 
REC, bem como do RGC da FPF, parte integrante e indissociável deste REC.  
 
 
Federação Paulista de Futebol 

 
Santos Futebol Clube 

 Sociedade Esportiva Palmeiras  
 Sport Club Corinthians Paulista 

 
Federação de Futebol do Estado do Rio 
de Janeiro 

Botafogo Futebol e Regatas 

 Clube de Regatas do Flamengo 
 Clube de Regatas Vasco da Gama 
 Fluminense Football Club 

 
Federação Mineira de Futebol  Clube Atlético Mineiro 

 
Federação Gaúcha de Futebol Sport Club Internacional 

 
Federação Catarinense de Futebol Avaí Futebol Clube 

 
 
Art. 2º - Fica a Traffic Assessoria e Comunicações Ltda. (TRAFFIC) responsável pelo 
desenvolvimento, organização, produção e exploração da Competição, contando com o 
apoio institucional da Federação Paulista de Futebol (FPF) e da Federação de Futebol 
do Estado do Rio de Janeiro (FERJ). TRAFFIC e FPF detêm todos os direitos 
relacionados à Competição. 
 
§1º - O DCO da FPF é o responsável pela aplicação deste REC e do RGC à Competição, 
bem como por elaborar, alterar e dar cumprimento à tabela de jogos composta de locais, 
datas e horários previamente definidos.  

 
§2º - Em caso de desistência de algum Clube participante, TRAFFIC e FPF escolherão 
outro que o substitua.  
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DO SISTEMA DE DISPUTA 
 
Art. 3º - A Competição, com 10 (dez) participantes, terá início em 15 de setembro e 
término em 07 de novembro de 2010 e será realizada em 03 (três) fases em que os 
Clubes jogarão no mínimo 05 (cinco) e no máximo 07 (sete) partidas. Os clubes foram 
divididos em 02 (dois) grupos com 05 (cinco) participantes cada. Os grupos UM e DOIS 
ficaram assim divididos: 
 
GRUPO UM  
 

Avaí Futebol Clube 
Clube de Regatas Vasco da Gama 
Fluminense Football Club 
Sociedade Esportiva Palmeiras  
Sport Club Internacional 

 
 
GRUPO DOIS 
 

 
Santos Futebol Clube 
Botafogo Futebol e Regatas 
Clube Atlético Mineiro 
Clube de Regatas do Flamengo 
Sport Club Corinthians Paulista 

 
 
DA PRIMEIRA FASE 
 

Art. 4º - Na primeira fase os Clubes jogarão grupo contra grupo, em turno único, 
classificando-se para a fase semifinal os 02 (dois) Clubes com o maior número de pontos 
ganhos, nesta fase, observando-se, caso necessário, os critérios de desempate previstos 
neste REC.  
 
 
DA FASE SEMIFINAL 
 
Art. 5º - A fase semifinal da Competição será disputada pelos 04 (quatro) Clubes 
classificados na primeira fase, divididos em 02 (dois) grupos de 02 (dois), que jogarão 
dentro dos respectivos grupos em partida única, classificando-se para a fase final o Clube 
com o maior número de pontos ganhos nos respectivos grupos, considerados 
exclusivamente os resultados obtidos nesta fase. 
 

GRUPO TRÊS                        GRUPO QUATRO 
 

1ª Colocada do GRUPO UM  1ª Colocada do GRUPO DOIS 
2ª Colocada do GRUPO UM  2ª Colocada do GRUPO DOIS 

 
 
Art. 6º - Nas partidas da fase semifinal o Clube que tiver obtido a melhor colocação, 
realizará a partida na condição de mandante. 
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DA FASE FINAL 
 
Art. 7º - Na fase final da Competição, o primeiro colocado do grupo 03 e o primeiro 
colocado do grupo 04 jogarão entre si em partida única, sagrando-se campeão o que 
somar o maior número de pontos ganhos, considerados exclusivamente os resultados 
obtidos nesta fase. 
 
Art. 8º - Na partida da fase final o Clube que tiver obtido a melhor campanha na 
somatória de todas as fases anteriores, realizará a partida na condição de mandante. 
 
Art. 9º - Com o objetivo de estimular a busca da vitória em todas as partidas que 
terminarem empatadas no tempo regulamentar, em todas as fases da Competição, 
haverá a disputa de pênaltis, conforme procedimento estabelecido nas regras do jogo de 
futebol, tal como definidas pela Internacional Football Association Board - IFBA. 
 
Art. 10 - Será atribuída pontuação aos participantes de acordo com o resultado das 
partidas: 
 

a) 03 (três) pontos por vitória; 
b) 01 (um) ponto por empate; 
c) 01 (um) ponto extra pela vitória na disputa de pênaltis. 

 
Art. 11 - Cada Clube poderá efetuar, por partida, até 03 (três) substituições. 
 
 
 
DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 
 
Art. 12 - Ocorrendo igualdade em pontos ganhos entre 02 (dois) ou mais Clubes na 
primeira fase aplicam-se sucessivamente, os seguintes critérios técnicos de desempate: 
 
a) Maior número de vitórias; 
b) Maior saldo de gols; 
c) Maior número de gols marcados; 
d) Menor número de cartões vermelhos recebidos; 
e) Menor número de cartões amarelos recebidos; 
f) Sorteio público na sede da FPF. 
 
§1º - Nas aplicações dos critérios de desempate serão computados apenas os resultados 
e gols conquistados no tempo regulamentar, não considerando as vitórias e os gols nas 
cobranças de pênaltis. 
 
§2º - Entende-se por melhor campanha, para efeitos deste REC, o maior número de 
pontos ganhos acumulados pelo Clube em todas as fases seguindo, se necessário, a 
ordem de critérios de desempate prevista neste REC. 
 
 
DA CONDIÇÃO DE JOGO 
 
Art. 13 - Cada Clube deverá inscrever seus atletas, que tenham registro nas respectivas 
Federações estaduais, através de relação nominal protocolada no Departamento de 
Registro da FPF sempre com antecedência de 02 (dois) dias úteis ao jogo. 
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Art. 14 - Os Clubes poderão utilizar atletas nascidos a partir de 1987 e mais 03 (três) 
nascidos em 1986, ou antes, por partida.  
 
Art. 15 - Para os goleiros não haverá faixa de idade limite. 
 
 
 
DOS CRITÉRIOS DE ARBITRAGENS, PUNIÇÕES E SUSPENSÕES 
 
Art. 16 - A arbitragem será escalada pela Federação local. 
 
Art. 17 - O atleta advertido com cartão vermelho ou a cada série de 03 (três) cartões 
amarelos ficará automaticamente impedido de participar de partida subseqüente desta 
competição. 
 
Art. 18 - O Clube mandante sempre jogará com seu uniforme número 01 (um), salvo 
alteração por acordo prévio entre as equipes.  
 
Art. 19 - As infrações disciplinares serão processadas e julgadas pelo STJD. 
 
 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 
Art. 20 - No sentido de promover a competição e dar maior visibilidade ao evento, as 
partidas serão sempre realizadas como preliminares dos jogos envolvendo as equipes no 
Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional da Série A. 
 
Art. 21 - Todas as partidas deverão iniciar-se no mínimo três horas antes dos jogos 
principais. 
 
Parágrafo Único - Na eventualidade de não haver a partida preliminar ou principal, tal 
partida deverá ser transferida para outra data, como preliminar, em que seja possível 
manter o mesmo mandante. 
 
Art. 22 - Se, por medida de segurança houver a necessidade de cobrança de ingressos 
em determinadas partidas, a confecção e os valores dos mesmos, assim como a 
supervisão das arrecadações serão da responsabilidade da Federação local.   
 
Art. 23 - As bolas a serem utilizadas em cada partida, em número de 07 (sete) serão da 
marca TOPPER, quando os jogos acontecerem no estado de São Paulo, podendo 
também ser utilizadas nos demais estados participantes da Competição. 
 
Art. 24 - Cada desrespeito aos prazos constantes do art. 30 do RGC ensejará a aplicação 
de multa administrativa no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao Clube 
infrator, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis pela JD.  
 
Art. 25 - Os Clubes obrigatoriamente terão que assinar um termo de adesão onde 
contarão todas as condições de participação, com seus direitos e obrigações. 
 
Art. 26 - A autorização para exploração comercial do nome, marca, símbolos, publicidade 
estática e demais propriedades inerentes à Competição é de competência exclusiva da 
TRAFFIC e FPF, únicas titulares de tais direitos. 
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Parágrafo Único - Não será admitida a entrada de qualquer profissional de imprensa no 
campo de jogo (dentro das “quatro linhas”) em momento algum. 
 
Art. 27 - Por medida de segurança ou para atender à grade de programação a TV que for 
transmitir a Competição, as datas dos jogos poderão ser alteradas de comum acordo 
entre a TRAFFIC e a FPF. 
 
Art. 28 - O DCO da FPF elaborará instruções específicas no que concerne à entrega de 
troféus e medalhas da Competição. 
 
§ 1º - Ao Clube vencedor da Copa Sub23 de Futebol Profissional - 2010 será entregue o 
troféu de “CAMPEÃO” e, ao segundo colocado, o troféu de “VICE-CAMPEÃO”.  
 
§ 2º - Aos atletas campeões e vice-campeões da Copa Sub23 de Futebol Profissional - 
2010, bem como aos componentes das comissões técnicas destes Clubes, serão 
entregues medalhas representativas de ouro e de prata. 
 
Art. 29 - A TRAFFIC e a FPF poderão, a seu exclusivo critério, convidar terceiras 
entidades de prática esportiva participantes do “Campeonato Brasileiro de Futebol 
Profissional da Série “A” para participar de futuras edições. 
 
Parágrafo Único - Somente poderão participar desta Competição Clubes que estejam 
disputando no ano de sua vigência o Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional da 
Série “A”. 
 
Art. 30 - Caberá a TRAFFIC e a FPF resolver os casos não previstos neste REC serão 
interpretados observando-se os termos do RGC, prevalecendo o RGC sobre este REC. 
 
 
 

       São Paulo, 30 de junho de 2010. 
 
 
 
 

Traffic Assessoria de Comunicações Ltda. 
 
 
 

Cel. Isidro Suita Martinez 
        Departamento de Competições 
        Federação Paulista de Futebol 
 
 
 

 
 
 


