
 

 

REGULAMENTO  

DO  

XXI CAMPEONATO 

ESTADUAL DE FUTEBOL 

AFRESP 

“OMAR ROLDÃO MOURA” 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



2 

 

 
Capítulo I - Da Finalidade 

 
Artigo 1º - O XXI Campeonato Estadual de Futebol da AFRESP tem por finalidade incentivar a prática 
desse esporte e promover a confraternização entre seus associados e familiares, contribuindo para 
a maior união entre os integrantes da classe dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo. 
 
Parágrafo único - Este campeonato receberá o nome de “OMAR ROLDÃO MOURA”, em homenagem 
ao grande colega e jogador que participou de vários campeonatos de futebol da AFRESP. 
 
 
Capítulo II - Das Inscrições 

 
Artigo 2º - Até 25/03/2019 cada equipe inscrita deverá remeter à AFRESP por meio do e-mail 
paulo@afresp.org.br a relação dos atletas participantes, indicando nome, RG, Ano de nascimento e 
número de inscrição na AFRESP e qualificação (se associado, cônjuge ou filho de associado), nos 
moldes do modelo, informado ao final do presente regulamento. 
 
Parágrafo 1º - Para participar do campeonato o associado deverá estar em pleno gozo de seus 
direitos estatutários, bem como ter atendido as condições estabelecidas quando das inscrições, no 
caso de cônjuge e filhos estes deverão estar vinculados individualmente a algum produto da AFRESP/ 
AMAFRESP.  
 
Parágrafo 2º - A AFRESP e a Comissão de Organização e Disciplina do XXI Campeonato Estadual de 
Futebol da AFRESP, bem como os Diretores Regionais e os Representantes de cada equipe, eximem-
se de qualquer responsabilidade em relação a acidentes ou quaisquer outros problemas que possam 
ocorrer antes, durante e após a partida, mesmo aqueles de natureza física, competindo a cada atleta, 
única e exclusivamente, a responsabilidade pela sua segurança e saúde, mediante apresentação de 
atestado médico competente, sendo os atletas orientados da obrigatoriedade de avaliação médica 
para prática de Futebol. 
 

a- Os inscritos deverão apresentar exames médicos preventivos que concluam pela sua aptidão 
para a prática desportiva (futebol). 

 
b- Na impossibilidade dessa apresentação ser feita no ato da inscrição do Campeonato aos 

representantes de cada equipe, obriga-se o atleta a entregá-lo no seu decorrer, 
responsabilizando-se, no entanto, mediante declaração escrita do associado, filho ou cônjuge, 
de que goza de saúde normal para prática de Futebol.  

 
c- Os Diretores Regionais e os Representantes de cada equipe são responsáveis por receber toda 

a documentação médica de sua equipe e arquivá-la. 
 
Parágrafo 3º - Em nenhuma hipótese será permitida a inscrição de atleta em qualquer equipe após a 
data limite de inscrição estabelecida no caput deste artigo. 
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Capítulo III - Da Organização 

 
Artigo 3º - As equipes terão direção e orientação próprias, exercidas pelos seus representantes 
responsáveis, competindo-lhes a instrução, a escalação e a substituição de seus jogadores, observadas 
as normas deste Regulamento. 
 
Artigo 4º - Da classificação dos atletas e os limites em campo durante o decorrer da partida: 
 
Parágrafo 1º - Os atletas serão classificados em 04 (quatro) categorias: 
 

a) “cota”: atleta nascido até o ano de 1971, inclusive, seja ele associado ou cônjuge. 
 
b) “não-cota”: atleta nascido a partir do ano de 1972, inclusive, seja ele associado ou cônjuge. 
 
c) “filho/cota”: atleta filho de associado nascido até o ano de 1971, inclusive. 
 
d) “filho/não-cota”: atleta filho de associado nascido a partir do ano de 1972, inclusive, até o ano 

de 2000, inclusive.  
 
Parágrafo 2º - Durante a partida, das 11 (onze) vagas existentes em campo: 
 

a) No mínimo 02 (duas) vagas serão obrigatoriamente ocupadas por atletas da categoria “cota” 
e/ou “filho/cota”. Em hipótese alguma, este mínimo de 02 (duas) vagas será ocupado por atleta 
de outra categoria, obrigando-se a equipe a jogar desfalcada, se necessário for. Não existe 
limite máximo de atletas da categoria “cota” em campo, porém, em relação ao “filho/cota”, 
deve ser observado o limite máximo de filhos em campo. 

 
b) No máximo 09 (nove) vagas serão ocupadas por atletas da categoria “não-cota” e/ou 

“filho/não-cota”.  
 

c) No máximo 03 (três) vagas serão ocupadas por atletas filhos, seja ele da categoria “filho/cota” 
ou “filho/não-cota”. 

 
d) Caso haja expulsão de atleta durante a partida, para efeito de aplicação deste artigo, a vaga 

que deixará de existir em campo é a vaga da categoria que se enquadrava o atleta expulso. 
 
e) Não existe qualquer limite especial para cônjuge, sendo ele equiparado ao associado na 

aplicação das regras deste artigo. 
 
Parágrafo 3º - A identificação do atleta na categoria será feita através do número da camisa: 
 
Numeração de 01-39: categoria “não-cota”  
Numeração de 40-69: categoria “cota” 
Numeração de 70-89: categoria “filho/não-cota” 
Numeração de 90-99: categoria “filho/cota” 
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Artigo 5º - Não haverá limite para substituição de atletas durante as partidas, sendo permitido o 
retorno de jogadores substituídos na mesma partida, respeitado o disposto no artigo 4°. 
 
Parágrafo único: Em caso de descumprimento dos limites estabelecidos no artigo anterior a equipe 
infratora perderá os pontos para a equipe adversária, permanecendo o placar, se adverso, e, em caso 
contrário ou empate, será considerada derrotada pelo placar de 1 X 0 (um a zero). 
 
Artigo 6º - Não terá condições de iniciar ou de prosseguir no jogo a equipe que não reunir um mínimo 
de 7 (sete) jogadores em campo. 
 
Parágrafo único – Para o início da partida haverá tolerância de 1 (uma) hora; caso a equipe não coloque 
em campo no mínimo 7 (sete) jogadores, será considerado W.O. 
 
Artigo 7º - A equipe que abandonar ou não comparecer a uma partida perderá os pontos para a equipe 
adversária, permanecendo o placar, se adverso, no momento da interrupção do jogo e, caso contrário 
ou empate, será considerada derrotada pelo placar de 1 X 0 (um a zero).  
 
Parágrafo único - A equipe que der dois W.O. será eliminada do Campeonato, e todos os jogos 
realizados e a realizar, bem como seus efeitos, serão desconsiderados, inclusive os pontos, cartões, 
e saldo de gols (inclusive para artilharia). 
 
Artigo 8° - A contagem de pontos será efetuada no tempo regulamentar na seguinte conformidade:  
 
Vitória  = 3 pontos 
Empate = 1 ponto  
Derrota = 0 ponto 
 
Artigo 9º - A equipe que colocar em campo, para participar da partida, atleta que não esteja inscrito 
na forma deste regulamento, será aplicada contra si, automaticamente, perda pelo placar de 1X0.  
 
Parágrafo único: Conforme a Regra de Futebol de Campo, os campos deverão ter as seguintes 
medidas: comprimento de 90 a 120 e largura 45 a 90, somente grama natural. 
 
Artigo 10 - Cada equipe providenciará a confecção de seus uniformes, levando em consideração a 
colocação dos números por faixa etária, conforme o artigo 4º, §3º. 
 
Parágrafo 1º: A Comissão Organizadora até o início do campeonato determinará a utilização de bola 
oficial que será colocada para as disputas nas partidas pelo campeonato, não podendo ser usada outro 
tipo de bola. O modelo oficial será determinado até o início do campeonato. Cada Equipe receberá 2 
bolas, sendo responsável pela reposição em caso de dano ou perda. Ambas as equipes deverão levar 
as bolas fornecidas pela AFRESP para a data do jogo, contando cada partida com o mínimo de 04 bolas 
oficiais. 
 
Parágrafo 2º: A premiação é a Taça Transitória “Vitor Sapienza”. A equipe que conquistar 3 (três) 
vezes o Campeonato Estadual de Futebol, sendo em seguida ou alternadamente ficará definitivamente 
com a taça.  
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Artigo 11 - Havendo possibilidade de confusão ou semelhança entre os uniformes, situação que seja 
constatada antes da realização da partida, caberá à equipe mandante substituir o seu uniforme, 
cabendo ao árbitro da partida o julgamento quanto a necessidade de substituição. 
 
Parágrafo 1º - Em qualquer circunstância, não será admitido à equipe ou a seus atletas 
individualmente, participar da partida sem que estejam devidamente uniformizados. 
 
Parágrafo 2º - Visando maior integridade física dos atletas, sugerimos o uso de caneleiras e materiais 
esportivos de segurança. 
 
Artigo 12 – O Conselho de Representantes do XXI Campeonato Estadual de Futebol será composto por 
um integrante de cada equipe participante e um suplente, se houver, com a finalidade de analisar e 
julgar casos omissos ou em desacordo com o Regulamento, prevalecendo oficialmente a decisão do 
Conselho. 
 
Parágrafo único: Caso o Conselho de Representantes tenha que tratar de casos omissos ou outros 
assuntos atinentes ao campeonato, o membro do conselho que não puder comparecer à reunião 
deverá mandar por escrito a sua manifestação. Segue a composição do Conselho de Representantes: 
 
 

EQUIPES REPRESENTANTES REPRESENTANTES Suplente 

PREDIÃO Rodrigo Bezerra  Áquila Chaves 

DRTC-I/II  Leandro Pavan  Cássio de Sant’Anna 

DRT- 5/16 Gladimir Dutra  José Lucio Campos 

DRT-7/9/10/11 Paulo Barroso  Alberto Pereira 

DRT-8/15 Filipe Stella  Luis Fernando 

DRT/C – 14/C-III Alexandre Zacari  Felipe Brasileiro 

DRT – 4/13 Luciano Strak  

DRT – 6 Rafael Alarcon  

 
 
Artigo 13 – O XXI Campeonato Estadual de Futebol “OMAR ROLDÃO MOURA” será desenvolvido em 
quatro fases: classificatória, eliminatória, semifinal e final. 
 
Parágrafo 1º- A Fase Classificatória terá 8 equipes, jogando todas contra todas, dentro das chaves A 
ou B, sendo cabeça de chave os finalistas do último campeonato, o demais por sorteio, ficando 
conforme a tabela de jogos abaixo: 
 

Fase Classificatória - Todos contra todos dentro da Chave 

Chave A Chave B 

A-Campinas E-DRTC I e DRTC-II 

B-Araraquara / SJ Rio Preto F-Prudente / Araçatuba / Marília/Bauru 

C-Predião G-Osasco 

D-Sorocaba H-Ribeirão Preto 
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Data Jogo Jogos Chave A Jogo Jogos Chave B 

06/04/2019 

Jogo 1  Campinas 
Araraquara 

/SJ Rio Preto 
Jogo 2 

Prudente/ Araçatuba/ 
Marília/Bauru 

DRTC I e DRTC-II 

Jogo 3 Predião Sorocaba Jogo 4 Ribeirão Preto Osasco 

 

27/04/2019 

Jogo 5  Sorocaba Campinas Jogo 6  Ribeirão Preto DRTC I e DRTC-II 

Jogo 7 
Araraquara/ 
SJ Rio Preto 

Predião Jogo 8 
Prudente/Araçatuba/ 

Marília/Bauru 
Osasco 

 

18/05/2019 

Jogo 9 Campinas Predião Jogo 10  DRTC I e DRTC-II Osasco 

Jogo 11 
Araraquara/ 
SJ Rio Preto 

Sorocaba Jogo 12 
Prudente/Araçatuba/ 

Marília/Bauru 
Ribeirão Preto 

 
I – Na Fase Classificatória a duração do jogo será de 90 minutos divididos em 2 (dois) tempos de 45 
minutos, com intervalo de 15 minutos. Em cada tempo, por volta dos 25 minutos corridos, haverá 
parada técnica de 05 minutos, a qual não deve ser computada na cronometragem do tempo 
regulamentar. 
 
II – Somente para a Fase Classificatória o mando de campo, conforme definido pelo Conselho de 
Representantes em reunião realizada em 09/02/2019, será sempre das equipes do interior frente às 
equipes da Grande São Paulo, exceto para com o time do Predião, para qual o mando será normal.  
 
III – A tabela dos jogos do parágrafo 1º, já contempla a alteração do mando de jogo nos termos do 
inciso II deste artigo. 
 
Parágrafo 2º – A Fase Eliminatória será determinada de acordo com a classificação na Fase 
Classificatória, dentro da sua Chave. Se houver duas ou mais equipes com mesmo número de pontos, 
será usado o critério abaixo como forma de desempate para fins de classificação: 
  
1. Número de vitórias 
2. Confronto direto 
3. Sorteio 
 

Data Jogo Fase Eliminatória Ida 

01/06/2019 

Jogo 13 4º Chave B 1º Chave A 

Jogo 14 3º Chave B 2º Chave A 

Jogo 15 3º Chave A 2º Chave B 

Jogo 16 4º Chave A 1º Chave B 

     

Data Jogo Fase Eliminatória volta 

15/06/2019 

Jogo 17 1º Chave A 4º Chave B 

Jogo 18 2º Chave A 3º Chave B 

Jogo 19 2º Chave B 3º Chave A 

Jogo 20 1º Chave B 4º Chave A 
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I – Na Fase Eliminatória os Jogos de ida e volta terão duração de 90 minutos cada, sem resultado 
agregado, divididos em 2 (dois) tempos de 45 minutos, com intervalo de 15 minutos. Em cada tempo, 
por volta dos 25 minutos corridos, haverá parada técnica de 05 minutos, a qual não deve ser 
computada na cronometragem do tempo regulamentar. 
  
II - O jogo de ida será com mando de campo da equipe de pior campanha na Fase Classificatória, sendo 
o jogo de volta no de melhor campanha, dentro da sua Chave. 
 
III - Em caso de empate, conforme pontuação do artigo 8º deste regulamento, teremos prorrogação 
com 02 (dois) tempos de 15 minutos com intervalo de 5 minutos e, persistindo o empate, será 
considerada vencedora a equipe de melhor campanha na Fase Classificatória. 
 
Parágrafo 3º – A Fase Semifinal será composta pelas Equipes vencedoras da Fase Eliminatória.  
 

Data Jogo Fase Semifinal Ida 

03/08/2019 
Jogo 21 Vencedor Jogo 13 e 17 Vencedor Jogo 14 e 18 

Jogo 22 Vencedor Jogo 16 e 20 Vencedor Jogo 15 e 19 

        

Data Jogo Fase Semifinal Volta 

17/08/2019 
Jogo 23 Vencedor Jogo 14 e 18 Vencedor Jogo 13 e 17 

Jogo 24 Vencedor Jogo 15 e 19 Vencedor Jogo 16 e 20 

 
I – Nesta Fase Semifinal os jogos de ida e volta terão duração de 90 minutos cada, sem resultado 
agregado, divididos em 2 (dois) tempos de 45 minutos, com intervalo de 15 minutos. Em cada tempo, 
por volta dos 25 minutos corridos, haverá parada técnica de 05 minutos, a qual não deve ser 
computada na cronometragem do tempo regulamentar. 
 
II - O jogo de ida será com mando de campo da equipe de pior campanha na Fase Classificatória, sendo 
o jogo de volta no de melhor campanha, dentro da sua Chave. 
 
III - Em caso de empate, conforme pontuação do artigo 8º deste regulamento, teremos prorrogação 
com 02 (dois) tempos de 15 minutos com intervalo de 5 minutos e, persistindo o empate, será 
considerada vencedora a equipe de melhor campanha na Fase Classificatória. 
 
 
Parágrafo 4º – A Fase Final será composta pelas Equipes vencedoras da Fase Semifinal. 
 

Data Jogo Fase Final 

14/09/2019 Jogo 25 Vencedor jogo 21 e 23 Vencedor jogo 22 e 24 

 
I – Será realizado em jogo único, com duração de 90 minutos, divididos em 2 (dois) tempos de 45 
minutos, com intervalo de 15 minutos. Em cada tempo, por volta dos 25 minutos corridos, haverá 
parada técnica de 05 minutos, a qual não deve ser computada na cronometragem do tempo 
regulamentar. 
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II – Em caso de empate no tempo regulamentar haverá prorrogação com 2 (dois) tempos de 15 
minutos, com intervalo de 5 minutos. Persistindo o empate, haverá cobrança de 05 penalidades 
alternadas por equipe e, na persistência do empate após a 5ª cobrança, seguirá com cobrança de uma 
penalidade por equipe, até definição da equipe vencedora. 
 
III – Nesta Fase Final o mandante do jogo será a equipe que, considerando todo o campeonato: 

 
1- Não ter dado W.O. 
2- Tiver maior número de vitórias. 
3- Confronto Direto. 
4- Sorteio na sede da AFRESP. 

 
Parágrafo 5º - A AFRESP reserva-se no direito de alterar eventualmente o calendário aqui definido 
tendo em vista a existência de outros eventos, sempre com prévia comunicação a todos os 
associados e participantes. 
 
Artigo 14 - Os jogos serão realizados aos sábados, no horário das 10h00, conforme tabela elaborada 
pela organização do campeonato, amplamente divulgada e comunicada às equipes participantes. 
 
Parágrafo 1º – Excepcionalmente os jogos poderão ser realizados em datas diversas da estabelecida 
neste regulamento, mediante prévio acordo entre os representantes das equipes e comunicação 
expressa à AFRESP com 5 (cinco) dias de antecedência, ficando estabelecido que no caso de inexistir 
acordo entre as equipes interessadas, prevalecerão as datas e horários previamente estabelecidos 
pela organização do campeonato, constantes neste Regulamento. 
 
Parágrafo 2º – Poderão ser previstas rodadas duplas, cabendo à equipe situada mais distante da 
Capital escolher o horário do jogo (9h ou 11h), sempre mediante prévio acordo com a outra equipe 
envolvida. 
 
Artigo 15 - Os jogos de todas as fases serão realizados normalmente às 10 horas, exceto nas 
oportunidades em que houver entendimento de horário diferente entre as equipes interessadas e 
obedecido o disposto neste Regulamento. 
  
Artigo 16 - Se uma equipe não puder disputar o jogo para o qual esteja programado, deverá informar, 
via telefone, e confirmar tal impossibilidade, através de "e-mail", à equipe adversária e ao 
Departamento de Esportes da AFRESP, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, de forma a evitar 
despesas com deslocamentos e demais problemas à equipe adversária, bem como o custo com a 
equipe de arbitragem. 
 
Artigo 17 - Na inobservância do que dispõe o artigo 16, as despesas do jogo cancelado correrão por 
conta das regionais que compõem a equipe. 
 
Artigo 18 - A equipe que for comunicada nos termos do artigo 16, não precisará comparecer ao local 
do jogo, sendo considerada desde logo vencedora da partida. 
 
Artigo 19 - O não comparecimento aos jogos das fases Eliminatória, Semifinal e Final implicará na 
automática eliminação da equipe. 
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Artigo 20 - Os colegas ativos poderão escolher a equipe de acordo com sua conveniência, pelo local 
onde residam, onde estejam lotados, ou onde prestem serviços.  
 
Parágrafo único - Os colegas aposentados, afastados, o cônjuge, o filho e os não inscritos, bem como 
os que estejam lotados ou prestem serviços em Delegacias Tributárias que não tenham participação 
no campeonato, poderão escolher a equipe pela qual queiram participar, desde que observadas as 
regras do Capítulo II deste Regulamento. 
 
Capitulo IV - Da Arbitragem 
 
Artigo 21 - Ficará a cargo do Departamento de Esportes da AFRESP a contratação de árbitros para atuar 
nos jogos deste campeonato. 
 
Artigo 22 - O árbitro da partida, ao seu final, relatará em súmula própria, assinada pelos capitães das 
equipes após a partida, os fatos anormais ocorridos durante o transcorrer do jogo, antes ou após seu 
término, de forma a propiciar condições de adoção das medidas corretivas eventualmente 
necessárias. 
 
Parágrafo 1º - A súmula de jogo que trata este artigo será remetida pelo árbitro da partida ao SAFESP 
(Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de São Paulo), que posteriormente encaminhará à 
Diretoria de Esportes da AFRESP.  
 
Parágrafo 2º - Ao término da partida, o Representante do SAFESP entregará às equipes, uma cópia da 
súmula devidamente preenchida e assinada.  
 
Artigo 23 - No que concerne o aspecto técnico legal serão obedecidas as regras e regulamentos 
estabelecidos pela legislação brasileira de futebol oficial, respeitados os termos deste Regulamento. 
 
Artigo 24 - Ficam desde já estabelecidos dois tipos de punição com os seguintes cartões, para as 
jogadas normais ocorridas em campo: 
 
Amarelo:  Advertência; 
Vermelho:  Expulsão, com suspensão automática para o jogo seguinte (vedada a antecipação do 

julgamento visando a absolvição antes do cumprimento da pena).  
 
Parágrafo 1º – O jogador, no entanto, que se envolver em agressão física, terá as seguintes punições, 
mediante relato do árbitro constante da súmula.  
 

a) Agressão física ao trio de arbitragem – Eliminado do Campeonato; 
b) Agressão física entre jogadores – suspensão automática de 03 jogos (já incluída a 

suspensão automática do cartão vermelho se houver) 
 
Parágrafo 2º - Em casos de grave agressão física o jogador poderá ser eliminado do campeonato após 
a apreciação do Conselho de Representantes. 
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Artigo 25 - Estará automaticamente suspenso da partida seguinte o atleta que receber três cartões 
amarelos. 
 
Parágrafo 1º - No caso de o jogador receber dois cartões na mesma partida, será computado apenas 
o de maior gravidade. 
 
Parágrafo 2º - Apenas ao fim da Fase Classificatória, a contagem de cartões será zerada, exceto nos 
casos de cartão vermelho. 
 
 
 
Capitulo V - Das Disposições Gerais 

 
 
Artigo 26 - Os jogos serão realizados de conformidade com a tabela constante neste Regulamento. 
 
Artigo 27 - As equipes com mando de jogo deverão comunicar ao Departamento de Esportes e à equipe 
visitante, por escrito e com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, por e-mail (paulo@afresp.org.br)  
o local exato da realização do jogo. 
 
Artigo 28 - Antes do início do jogo, obrigatoriamente, os atletas deverão identificar-se individualmente 
junto à mesa (representante do Sindicato dos Árbitros - SAFESP), apresentando documento oficial com 
foto, ocasião em que será anotado na frente do nome o número da camisa que o atleta utilizará no 
transcorrer da partida.   
 
Artigo 29 - O julgamento dos atos de indisciplina e agressão física praticados pelos participantes e 
relatados em súmula pelos árbitros, bem como suas penalidades, ficará a cargo do Conselho de 
Representantes integrado pelos responsáveis das equipes. 
 
Parágrafo 1º – Se houver necessidade de decidir o julgamento por votação, cada equipe terá direito a 
1 (um) voto e as equipes envolvidas no jogo em que foi constatada a conduta indisciplinar e/ou 
agressão física não terão direito a voto. 
 
Parágrafo 2º - Havendo empate na votação, o voto de desempate será dado pelo Diretor de Esportes 
da Afresp. 
 
Artigo 30 - Por ocasião dos jogos, os capitães das equipes poderão tomar decisões de comum acordo, 
a respeito de casos omissos neste Regulamento e que exijam solução imediata, desde que não sejam 
prejudiciais às demais equipes. 
 
Parágrafo 1º - Ficam as decisões tomadas nos termos deste artigo, sujeitas à homologação por parte 
do Conselho de Representantes. 
 

mailto:paulo@afresp.org.br
mailto:paulo@afresp.org.br
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Parágrafo 2º – Se houver necessidade de votação para homologar ou não as decisões tomadas nos 
termos deste artigo, cada equipe terá direito a 1 (um) voto e as equipes cujos capitães tomaram as 
decisões a serem homologadas, não terão direito a voto. 
 
Parágrafo 2º - Havendo empate na votação, o voto de desempate será dado pelo Diretor de Esportes 
da Afresp. 
 
Artigo 31 - Os casos omissos neste Regulamento e as dúvidas decorrentes de sua interpretação serão 
resolvidos pelo Conselho de Representantes. 
 
Parágrafo único – Havendo necessidade de votação, todas as equipes terão direito a 1 (um) voto e, em 
caso de empate, o voto de desempate será dado pelo Diretor de Esportes da Afresp. 

 
 
 

São Paulo, 18 de fevereiro de 2019 
 
 
 
 

JOÃO ALVES PEREIRA 
Diretor de Esportes 
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Declaração de Inscrição e Aptidão Física para o Esporte 
A AFRESP e a Comissão de Organização e Disciplina do XXI Campeonato Estadual de Futebol da AFRESP, bem 

como os Diretores Regionais e os Representantes de cada equipe, eximem-se de qualquer responsabilidade em relação 
a acidentes ou quaisquer outros problemas que possam ocorrer antes, durante e após a partida, mesmo aqueles de 
natureza física, competindo a cada atleta, única e exclusivamente, a responsabilidade pela sua segurança e saúde, 
mediante apresentação de atestado médico competente, sendo os atletas orientados da obrigatoriedade de avaliação 
médica para prática de Futebol. 

Deverá os inscritos apresentarem exames médicos preventivos que concluam pela sua aptidão para a prática 
desportiva (futebol). 

Na impossibilidade dessa apresentação ser feita no ato da inscrição do Campeonato aos representantes de cada 
equipe, obriga-se o atleta a entregá-lo no seu decorrer, responsabilizando-se, no entanto, mediante declaração escrita 
do associado, filho ou cônjuge, de que goza de saúde normal para prática de Futebol.  

 
RELAÇÃO DE JOGADORES DA EQUIPE ___________________________________________. 
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