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ADEQUAÇÃO AO REGULAMENTO ESPECÍFICO DA  

COPA PAULISTA - 2011 
 
 
 
 
Alterar o texto dos artigos abaixo relacionados, devido à desistência do Rio Claro 
Futebol Clube da cidade de Rio Claro (Grupo DOIS) e do Rio Branco Esporte Clube da 
cidade de Americana (Grupo TRÊS) de participar da Competição, sendo que os demais 
artigos mantêm a mesma redação. 
 
  
DO SISTEMA DE DISPUTA 
 
Art. 4º - A Competição, com 34 (trinta e quatro) participantes, terá início em 16 de julho e 
término em 20 de novembro de 2011 e será realizada em 05 (cinco) fases em que os 
Clubes jogarão no mínimo 14 (quatorze) e no máximo 30 (trinta) partidas. Os clubes 
foram divididos em 04 (quatro) grupos, sendo 02 (dois) com 09 (nove) participantes e 02 
(dois) com 08 (oito) participantes, seguindo um critério de regionalização. Os grupos UM, 
DOIS, TRÊS e QUATRO ficaram assim divididos: 
 
 
GRUPO DOIS 
 

Associação Atlética Francana - Franca 
Associação Esportiva Velo Clube Rioclarense - Rio Claro 
Batatais Futebol Clube - Batatais 
Botafogo Futebol Clube - Ribeirão Preto 
Comercial Futebol Clube - Ribeirão Preto 
Ferroviária Futebol S/A - Araraquara 
São Carlos Futebol Ltda - São Carlos 
União São João Esporte Clube - Araras  
 

 
 
GRUPO TRÊS 
 

Associação Atlética Internacional - Limeira  
Esporte Clube São Bento - Sorocaba 
Esporte Clube XV de Novembro - Piracicaba 
Ituano Futebol Clube - Itú 
Red Bull Futebol e Entretenimento Ltda - Campinas 
Sociedade Esportiva Itapirense 
Sociedade Esportiva Palmeiras - São Paulo 
União Agrícola Barbarense Futebol Clube - Santa Bárbara D’Oeste 
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DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 
 
Art. 14 - Ocorrendo igualdade em pontos ganhos entre 02 (dois) ou mais Clubes 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 - Aplicam-se, no caso de igualdade por pontos ganhos na segunda e terceira fase da 
Competição, os critérios do caput deste artigo, até a alínea “c”, somente na fase em 
questão. Persistindo a igualdade, prevalecerá a melhor campanha na somatória de todas 
as fases da Competição. 
 
§ 2º - Aplicam-se, no caso de igualdade por pontos ganhos na quarta e quinta fase da 
Competição, os critérios do caput deste artigo, até a alínea “b”, somente na fase em 
questão. Persistindo a igualdade a partida do returno será decidida através de disputa de 
pênaltis, conforme procedimento estabelecido nas regras do jogo de futebol, tal como 
definidas pela International Football Association Board - IFAB. 
 
§ 3º - Entende-se por melhor campanha, para efeitos deste REC, o maior número de 
pontos ganhos acumulado pelo Clube, seguindo, se necessário, a ordem de critérios de 
desempate prevista neste REC, considerando-se todas as fases da Competição. 
 
§ 4º - Havendo necessidade de desempate entre clubes de grupos com número de 
componentes diferentes, será aplicada a média aritmética. 
 
 
 
 

     São Paulo, 13 de julho de 2011. 
 
 

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

 
 
 
 


