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ADEQUAÇÃO AMADOR DO ESTADO - 2010

Alterar o texto dos artigos abaixo relacionados, devido à desistência das equipes:
Grêmio Esportivo Presidente Epitácio da cidade de Presidente Epitácio (Grupo UM)
e Regente Futebol Clube da cidade de Regente Feijó (Grupo DOIS) de participarem
da Competição, sendo que os demais artigos mantêm a mesma redação.
DA DENOMINAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
Art. 1º - O Campeonato Paulista de Futebol Amador do Estado, Competição não
profissional da temporada de 2010 será disputado por 31 (trinta e um) Clubes,
obedecendo às normas constantes deste REC, bem como do RGC da FPF, parte
integrante e indissociável deste REC.
DO SISTEMA DE DISPUTA
Art. 4º - A Competição, com 31 (trinta e um) participantes, terá início em 05 de
Setembro de 2010 e será realizada em 06 (seis) fases em que os Clubes jogarão no
mínimo 02 (duas) e no máximo 12 (doze) partidas. Os Clubes foram divididos em 16
(dezesseis) grupos, sendo que nos grupos UM e DOIS com 01 (um) participante e
os demais grupos com 02 (dois) participantes. O Clube Rosário Futebol Clube da
cidade de Atibaia também participante da Competição está automaticamente
classificado para a segunda fase. Os Grupos 01 à 16 ficaram assim divididos:
Grupo 01 - Grêmio Sindical dos Ferroviários – Tupã
Grupo 02 - Associação Desportiva Independente de Agudos - Agudos

DO CRITÉRIO DE DESEMPATE
Art. 12 - Ocorrendo igualdade em pontos ganhos entre 02 (dois) ou mais Clubes
aplicam-se sucessivamente, os seguintes critérios técnicos de desempate:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Maior número de vitórias;
Melhor saldo de gols;
Maior número de gols marcados;
Menor número de cartões vermelhos recebidos;
Menor número de cartões amarelos recebidos;
Sorteio público na Sede da FPF.
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§1º - Persistindo a igualdade as partidas serão decididas através de disputa de pênaltis,
conforme procedimento estabelecido nas regras do jogo de futebol, tal como definidas
pela International Football Association Board - IFAB.
§2º - Entende-se por melhor campanha, para efeitos deste REC, o maior número de
pontos ganhos acumulados pela Equipe, seguindo, se necessário, a ordem de critérios
de desempate prevista neste REC, considerando-se todas as fases da Competição.
§ 3º - Havendo necessidade de desempate entre clubes de grupos com número de
componentes diferentes, será aplicada a média aritmética.

São Paulo, 08 de Setembro de 2010.
Cel. Isidro Suita Martinez

Departamento de Competições
Federação Paulista de Futebol.
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