
Federação Sergipana de Futebol 
Filiada à Confederação Brasileira de Futebol 

Rua Vila Cristina, 1010 – Complexo Desportivo Lourival Baptista - Bairro São José 

FONE:(79) 3211-8858 - CEP 49020-150 – Aracaju – SE 

http:www.fsf-se.com.br – E-Mail: fsfsergipe@gmail.com 

 

 

 
 
 
 
 
 

FEDERAÇÃO SERGIPANA DE FUTEBOL 

DIRETORIA DE COMPETIÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENTO ESPECÍFICO DA COMPETIÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPEONATO SERGIPANO DE FUTEBOL FEMININO ANO 2018 

http://www.fsf-se.com.br/
mailto:fsfsergipe@gmail.com


Federação Sergipana de Futebol 
Filiada à Confederação Brasileira de Futebol 

Rua Vila Cristina, 1010 – Complexo Desportivo Lourival Baptista - Bairro São José 

FONE:(79) 3211-8858 - CEP 49020-150 – Aracaju – SE 

http:www.fsf-se.com.br – E-Mail: fsfsergipe@gmail.com 

 

 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º – O Campeonato Sergipano de Futebol Feminino ano 2018 organizado e dirigido pela FSF – Federação 

Sergipana de Futebol, através do Departamento de Competições e Amador, de acordo com as disposições 

contidas neste Regulamento, e respeitadas as Leis Desportivas e o Estatuto da Federação Sergipana de Futebol, 

será disputado no ano de 2018 pelas seguintes Associações: 

A.D.C. REAL SERGIPE 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BARRA DOS COQUEIROS 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SOCORRENSE 

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA FORÇA JOVEM DE AQUIDABÃ 

BOCA JÚNIOR FUTEBOL CLUBE 

CLUBE ATLÉTICO ROSÁRIO CENTRAL 

CLUBE DESPORTIVO CANINDÉ  

CORITIBA FOOT BALL CLUB DE SE SERGIPE 

FORÇA JOVEM FUTEBOL CLUBE 

GRÊMIO D.C. SANTOS DUMONT 

GRÊMIO RECREATIVO ZEBRA FUTEBOL CLUBE 

OLÍMPICO ESPORTE CLUBE 

 

Art. 2º - As Associações mencionadas no artigo anterior, ficam obrigadas a participar de todas as partidas, nas 

datas, locais e horários afixados nas tabelas, que serão elaboradas e publicadas pelo Departamento de 

Competições e Amador da FSF – Federação Sergipana de Futebol. 

Art. 3º - As Associações participantes, ou que tenham participado do Campeonato Sergipano de Futebol 

Feminino ano 2018, reconhecem a Justiça Desportiva como a única e definitiva instância judicante, para resolver 

quaisquer questões que venham a surgir entre elas e/ou entre elas e a FSF – Federação Sergipana de Futebol, 

desistindo e renunciando expressamente, assim, valem-se da Justiça Comum para esses fins, até que sejam 

esgotadas todas as instâncias da Justiça Desportiva. 

§1º – Qualquer Associação, dentre as relacionadas no artigo 1º, que vier recorrer à Justiça Comum, antes que 

sejam esgotadas todas as instâncias da justiça desportiva será automaticamente eliminada do presente 

Campeonato. 
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§2º – Cada Associação participante é obrigada a aceitar as alterações que vierem a ser efetuada no presente 

Regulamento e tabela, quando levadas a termo pela Diretoria da FSF – Federação Sergipana de Futebol, no 

interesse de todos os participantes, exceto aquelas que disserem respeito à forma de disputa do Campeonato de 

que trata o presente Regulamento, por ser esta inalterável.  

 

CAPÍTULO II 

DO TROFÉU E DOS TÍTULOS 

Art. 4º – Ao clube vencedor do Campeonato Sergipano de Futebol Feminino, ano 2018, será atribuído o título 

de Campeão Campeonato Sergipano de Futebol Feminino ano 2018 e ao segundo colocado o título de Vice-

Campeão do Campeonato Sergipano de Futebol Feminino ano 2018. 

§ 1º - O troféu representativo do Campeonato denomina-se Troféu Campeão Sergipano Futebol Feminino de 

2018, cuja posse será assegurada ao clube que houver conquistado o Campeonato. 

§ 2º - O clube que conquistar o título de campeão receberá o troféu correspondente e 45 medalhas douradas, 

destinadas a seus atletas, comissão técnica e dirigentes; o clube vice-campeão receberá 45 medalhas prateadas, 

com a mesma destinação. 

Art. 5º O Clube Campeão do Campeonato Sergipano de Futebol Feminino ano 2018, será o representante 

sergipano nas competições promovidas pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ano 2019, caso a equipe 

Campeã Sergipana de Futebol Feminino ano 2018 não demonstre interesse em participar das   competições 

promovidas pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ano 2019, a vaga transferirá para a equipe vice-

campeã do Sergipano de Futebol Feminino ano 2018 e assim sucessivamente.  
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CAPÍTULO III 

DA CONTAGEM DE PONTOS 

 

Art. 6º - O Campeonato Sergipano de Futebol Feminino ano 2018 reger-se-á pelo sistema de pontos ganhos, 

observando-se o seguinte: 

a) Por vitória   ........................................................... 03 (três) pontos 

b) Por empate .............................................................01 (um) ponto 

c) Por derrota............................................................  00 (zero) pontos 

 

§1º – Na hipótese de uma Associação abandonar o Campeonato de Futebol de que trata o presente Regulamento, 

ou dele ser excluída, após haver disputado uma ou mais partidas, os pontos ganhos e perdidos para as demais 

Associações serão mantidos. 

§2º – Os pontos das partidas não realizadas, por motivos de abandono ou exclusão de uma ou mais Associações 

do Campeonato de Futebol de que trata o presente Regulamento, serão adjudicados em favor das respectivas 

Associações adversárias e, para os efeitos dos critérios técnicos, o resultado será sempre 3X 0 (três a zero).  

§3º Após abandono ou exclusão da competição por qualquer associação participante do presente campeonato, 

o Departamento de Competições da FSF, publicará boletim informando a NÃO necessidade das equipes 

adversárias das associações que abandonaram ou foram excluídas da competição, comparecerem aos locais de 

jogo marcados conforme tabela publicada pela FSF.  
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CAPÍTULO IV 
 

DA CONDIÇÃO DE JOGO DOS ATLETAS 
 
 
 
Art. 7º-  Somente poderão participar do Campeonato os atletas profissionais ou não profissionais do 

sexo feminino que tenham sido registrados na DRTL e cujos nomes constem do BID publicado até o 

ÚLTIMO DIA ÚTIL que anteceder a cada partida. 

 
 

Parágrafo único - Contratos de novas atletas para utilização no Campeonato poderão ser 

registrados até o último dia útil anterior ao início da SEGUNDA FASE 

 
 
Art. 8º Todas as referências ao BID aqui expressas devem considerar o que prevê o Capítulo IV do 
 
RGC e o RNRTAF – Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 
 

DO NÚMERO DE ATLETAS 
 
 
 
Art. 10 Nenhuma partida do Campeonato poderá ser disputada com menos de 07 (sete) atletas, por quaisquer 

das Associações disputantes. 

 
 
§1º Na hipótese do não atendimento do previsto neste Artigo, o árbitro aguardará até 30 (trinta) minutos, após 

a hora marcada para o início da partida, findo os quais a Associação regularmente presente será declarada 

vencedora pelo escore de 3 x 0 (três a zero). 

 

§2º Se o fato previsto no parágrafo anterior ocorrer com ambas as Associações, as duas serão declaradas 

perdedoras pelo escore de 3 x 0 (três a zero). 

 
 
§3º Se uma partida teve início e uma das equipes ficar reduzida a menos de 07 (sete) atletas, perderá ela os 

pontos para a adversária.  O resultado da partida será mantido se no momento do encerramento, a equipe 

adversária estiver vencendo a partida. Caso contrário, o resultado será de 3 x 0 (três a zero) para a equipe 

adversária. 

 

Art.11 A equipe que se apresentar com menos de 07 (sete) atletas ou ficar reduzida a menos de 07 (sete), 

dando  causa  à  não  realização  da  partida  ou  a  sua  suspensão  definitiva,  sujeitará  à Associação a que 

pertencer, a  e x c l u s ã o  d o  p r e s e n t e  c a m p e o n a t o .  
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§1º Os documentos da partida serão encaminhados ao Órgão competente da Justiça Desportiva para 

verificação da ocorrência de infração disciplinar. 
 
 
Art.12 Sempre que uma equipe atuando apenas com 07 (sete) atletas tiver um ou mais atletas contundidos, 

poderá o árbitro conceder um prazo de até 10 (dez) minutos para o seu tratamento ou recuperação.  

§1º Esgotado o prazo previsto neste Artigo, sem que o atleta tenha sido reincorporado a sua equipe, 

dará o  árbitro como encerrada  a partida. O resultado da partida será mantido se no momento do 

encerramento, a equipe adversária estiver vencendo a partida. Caso contrário, o resultado será de 3 x 0 (três a 

zero) para a equipe adversária. 
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CAPÍTULO VI 

DA FORMA DE DISPUTA 

 

Art. 13º - O Campeonato Sergipano de Futebol Feminino ano 2018 será disputado pelas Associações relacionadas 

no artigo 1º do presente Regulamento, em 3 (três) fases, assim saber: 

PRIMIERA FASE: As 12 equipes serão divididas em 4 grupos (A, B, C e D) com 3 equipes cada grupo. Nesta 

fase, as equipes jogaram no sistema de turno único, jogando as equipes do grupo (A) X as equipes do grupo 

(B), equipes do grupo (C) X equipes do grupo (D). Classificando-se as primeiras equipes melhor posicionadas 

de cada grupo;  

SEGUNDA FASE: Nesta fase, as 4 equipes classificadas da fase anterior, serão divididas em 2 (dois) grupos de 

com 2 (duas) equipes, que jogaram no sistema de jogo único. Na segunda fase, os cartões recebidos pelos atletas 

na fase anterior serão zerados, exceto os que tenham que cumprir a suspensão automática. 

§1ª Os confrontos e mando de campo desta fase, serão conhecidos através de sorteio na sede da FSF.   

§2º Nesta fase, em caso de empate em pontos ganhos, o desempate para indicação do clube vencedor desta fase 

será efetuado observando-se o critério abaixo, aplicados a cada fase; 

Cobrança de pênaltis, de acordo com os critérios adotados pela International Board. 

Nesta fase a disputa de pênaltis, quando aplicável, deverá ser iniciada em até 10 (dez) minutos após o 

encerramento da partida. 

TERCEIRA FASE: Nesta fase, as 2 equipes classificadas da fase anterior, serão divididas em 1(um) grupo de 

com 2 (duas) equipes, jogaram no sistema de jogo ida e volta. 

§2ª Os mandos de campo desta fase, serão conhecidos através de sorteio na sede da FSF.  

§3º Nesta fase, em caso de empate em pontos ganhos, o desempate para indicação do clube campeão será efetuado 

observando-se os critérios abaixo, aplicados a cada fase; 

1º) maior saldo de gols; nas duas partidas da terceira fase 
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2º) cobrança de pênaltis, de acordo com os critérios adotados pela International Board. 

Nesta fase a disputa de pênaltis, quando aplicável, deverá ser iniciada em até 10 (dez) minutos após o 

encerramento da partida de volta. 

O clube vencedor da terceira fase (final) será declarado como Campeão do Campeonato Sergipano de 

Futebol Feminino ano 2018. 

CAPÍTULO VII 

DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS 

 

Art. 14 – Em caso de empate em número de pontos ganhos entre duas ou mais equipes na 1ª fase, para se conhecer 

as equipes classificadas, serão aplicados os seguintes Critérios Técnicos; 

a) Maior número de vitórias; 

b) Melhor saldo de gols; 

c) Maior número de gols pró; 

d) Menor número de gols recebidos; 

e) Confronto direto; 

f) Menor número de cartões vermelhos; 

g)  Menor número de cartões amarelos; 

h) Sorteio realizado exclusivamente na sede da FSF – Federação Sergipana de Futebol. 

 

§ 1º - Para efeito do quarto critério (confronto direto), considera-se o resultado dos jogos de ida-e-

volta somados, ou seja, o resultado do “jogo de 180 minutos”.  

     § 2º - No caso de empate entre mais de 02 (dois) clubes, não será considerado o quarto critério. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS TABELAS 

 

Art. 15 – As tabelas dos jogos do Campeonato Sergipano de Futebol Feminino 2018 serão elaboradas pelo 

Departamento Competições e aprovadas pelo Presidente da FSF – Federação Sergipana de Futebol. 
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§1º - O mando das partidas será fixado pela Tabela de Jogos, sendo mandante a Associação que figurar à esquerda 

da Tabela de Jogos. 

Art. 16 – Reserva-se à Federação Sergipana de Futebol, por intermédio da sua Diretoria de competições, o direito 

de alterar a data, horário e local dos jogos constantes da tabela de que trata o presente artigo. 

 

 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 17 – A duração de cada partida será de 70 (setenta) minutos, divididos em dois tempos de 35 (trinta e cinco) 

minutos, com intervalo de 15 (quinze) minutos entre os tempos. 

Art. 18 – Será permitida à substituição de seis (06) jogadores suplentes em 3(três) paradas para cada equipe para 

substituição (o Intervalo da partida não conta como parada de substituição); 

Art. 19 – A designação de Árbitros e Auxiliares, fica a cargo da AAPF-SE – Associação dos Árbitros 

Profissionais do Estado de Sergipe.  

§ 1- Respeitando o princípio da publicidade, as escalas dos árbitros serão publicadas no site da Federação 

Sergipana de Futebol, com 48h de antecedência de cada partida.   

 §2- Fica expressamente proibida a presença de pessoas estranhas e árbitros de qualquer categoria no vestiário e 

campo de jogo durante a realização de partidas em que NÃO estejam escalados. 

§3- A súmula deverá ser confeccionada e publicada no Site da FSF, dentro do prazo 24 horas após o termino da 

partida, pelo árbitro central. 

Art. 20 – Sempre que, a juízo do Árbitro, for verificada a coincidência de cores e padrões nos uniformes das 

Associações disputantes, a Associação mandante do jogo que figura a esquerda da tabela e sumula será obrigada 

a trocar de uniforme. 
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Art. 21 - Será permitida, no Banco de Reservas, a permanência de até 12 (doze) atletas suplentes por Associação, 

desde que regularmente inscritos para a competição, os quais deverão constar na relação fornecidas pelas equipes, 

bem como dos seguintes profissionais 

a) 1 (um) Técnico;  

b) 1 (um) Auxiliar Técnico; 

c) 1 (um) Preparador de Goleiros; 

d) 1 (um) Preparador Físico; credenciado no (CREF) 

e) 1 (um) Médico Credenciado;(CRM) 

f) 1 (um) Massagista. 

 

§1º – Fica terminantemente proibida a permanência de Dirigentes de Associações no banco de reservas. 

Art. 22 – A Atleta que receber Cartão Vermelho estará automaticamente suspenso da partida subsequente. 

Art. 23 - Perde a condição de jogo para a partida oficial subsequente, do presente Campeonato, a atleta advertido 

pelo árbitro a cada série de 03(três) advertências com cartões amarelos, independentemente da sequência dos 

jogos, previstos na tabela da competição. 

§1º O controle da contagem do número de cartões amarelos e vermelhos recebido pelos atletas é de exclusiva 

responsabilidade das associações disputantes da competição. 

Art. 24 – A equipe que deixar de comparecer a qualquer partida marcada na tabela de jogos (WO) excluída 

administrativamente da competição independentemente de quaisquer outras medidas cabíveis. 

§1º - Os pontos das partidas não realizadas, por motivos de abandono ou exclusão de uma ou mais Associações 

do campeonato, de que trata o presente regulamento, serão adjudicados em favor das respectivas Associações 

adversárias e, para os efeitos dos critérios técnicos, o resultado será sempre 3 X 0 (três a zero), não sendo 

necessário o comparecimento, em campo, das Associações adversárias, nos demais jogos, sendo portanto aplicado 

o W X 0. 

Art. 25 - Todas as despesas com transporte, hospedagem e alimentação, serão de responsabilidade das 

associações participantes. 
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Art. 26 - Ficam obrigadas as Associações mandantes, providenciarem em seus jogos com mando de campo: 

I. Ambulância; 

II. Médico e Enfermeiro;  

III.  Placas enumeradas de 01 (um) a 23 (vinte e três) para substituição de atletas, bem como maca, para 

atendimento de atletas contundidos, 

IV. Providenciar, com a necessária antecedência, a marcação do campo de jogo, bem como a colocação das 

redes das metas e a instalação dos bancos para atletas reservas e membros das comissões técnicas; 

V. Adotar as medidas necessárias para prevenir e reprimir desordens no ambiente da partida, inclusive 

quanto ao lançamento de objetos no campo de jogo; 

VI. A equipe mandante fica obrigada fornecer (2) duas bolas, conforme regra nº 02 da International Football 

Association Bord    

Art.27 Objetivando facilitar o trabalho dos meios de comunicação, cada clube deverá entregar ao quarto árbitro, 

até sessenta (60) minutos antes da hora marcada para o início da partida, a relação (digilaizada ou em letras de 

forma) dos seus atletas, através do supervisor da equipe ou pessoa designada, contendo assinatura do capitão da 

equipe devidamente identificado na relação. 

§1º Nas relações deverão constar os números de CPF dos atletas, o número de sua inscrição na CBF e data de 

nascimento dos referidos atletas. 

§2º Também deverão estar identificados, nas relações apresentadas pelos clubes, os membros da comissão técnica 

ocupantes dos bancos de reservas. 

§3º No caso do preparador físico do clube deverá constar necessariamente da relação a sua identidade profissional 

expedida pelo Conselho Regional de Educação Física. 

Art.28 O árbitro só dará início à partida após assegurar-se de que todos os atletas participantes da partida, 

relacionados pelo supervisor do clube através da relação de atletas, tenham sido devidamente identificados pelo 

delegado do jogo e quarto árbitro, mediante apresentação de qualquer documento com foto e valor legal no país, 

capaz de identificá-la. 

Art. 29 – Os casos não previstos neste Regulamento Específico (REC), serão interpretados observando –se os 

termos do Regulamento Geral das Competições da CBF (RGC), prevalecendo o RGC sobre este REC.    
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Art. 30 – Os casos omissos serão resolvidos exclusivamente pela FSF, através de comunicação formal às partes 

interessadas que, em caso de dúvida de interpretação deste regulamento especifico da competição, poderão 

formalizar consulta.                                    

 

Aracaju (SE), 01 outubro de 2018 

 

GLEYSON PRADO GUIMARÃES 

Diretor de Competições 

 


