
TORNEIO ESTADUAL AFRESP DE FUTEBOL SOCIETY – 2023  
 
1. Comissão Organizadora: Formada por representantes indicados pelas diretorias regionais.  
 
2. Sistema de Torneio 
a) Para efeito deste torneio, o Estado foi dividido em 02 grupos: 

Grupo A Grupo B 

Predião Presidente Prudente 

C1 Ribeirão Preto/São José do Rio Preto/Bauru 

Osasco/C3 Araraquara 

Sorocaba Campinas/Jundiaí 

 
b) Cada regional formará a sua própria equipe, podendo unir-se com outras delegacias em caso de 

falta de jogadores.  
c) Recomenda-se a participação dos jogadores na DRT de exercício, embora não seja vedada a 

participação em outra DRT por afinidade. 
d) O torneio será dividido em 2 fases: Classificatória e Final.  
e) Na fase classificatória, as equipes de cada grupo disputarão entre si classificando as duas 

equipes que mais somarem pontos.  
f) Na fase final, as 4 equipes classificadas jogarão entre si classificando-se para a partida final o 1° 

e o 2° colocados. 
g) Serão utilizados os seguintes critérios de desempate: 

1. Pontos  
2. Saldo de gols 
3. Confronto Direto  
4. Cartões  
5. Sorteio 

h) A fase classificatória está prevista para 04/03/2023 e a fase final para o dia 25/03/2023.  
i) A formação dos grupos/quantidade de jogos poderá ser alterada conforme quantidade de 

equipes inscritas. 
 
3. Escolha das Equipes 
a) Cada regional deverá escolher e inscrever os integrantes que representarão as equipes no 

torneio até o dia 16/02/2023. 
b) Para participar do torneio o associado deverá estar em pleno gozo de seus direitos estatutários. 
c) Também será permitida a inscrição de não associado parente do Titular até 4º grau nascido até 

o ano de 2005.  
d) Visando integrar o mais variado público, é permitido em campo no máximo: 

i. 1 jogador não AFRE nascido a partir de 1998. 
ii. 2 jogadores não AFRE nascidos a partir de 1989.  

 
4. Organização  
a) A Diretoria de Esportes da Afresp designará um representante da Regional onde será realizada a 

fase classificatória para as providências relativas ao torneio em sua área regional, incluindo 
campos, bolas, arbitragens, data dos jogos, transporte e alimentação. 

b) A Afresp, por sua Diretoria de Esportes, contribuirá com uma verba para despesas com o torneio 
na fase classificatória e final. Eventuais necessidades complementares deverão ser suportadas 
pelas próprias equipes locais, na forma de taxa de inscrição ou outra forma. 

c) As despesas da fase final, tais como arbitragens, comemorações e premiações serão suportadas 
pela Afresp diretamente. 
 



d) Campo de Jogo  

• Todas as partidas deverão ocorrer em campo com as medidas: 18mx36m  

• Piso de grama sintética – somente uso de chuteiras sem cravos. 

• Piso de grama natural – pode usar chuteiras de cravo ou sem cravo. 

• Em campo cada time terá 6 jogadores, sendo, 5 na linha e 1 goleiro.  

• Os jogos serão separados em 2 tempos de 25 minutos.  
e) Durante o período de inscrição, caso o número mínimo de equipes (8 times) não seja alcançado, 

o evento ocorrerá em um único dia (Fase classificatória e final).  
f) Em todas as fases do torneio serão seguidas as regras oficiais da Federação Paulista de Futebol 

Society. 
g) Associado AFRESP/ Filiado AMAFRESP, filhos e cônjuges - Sem taxa de inscrição  

Parente até 4o grau - Taxa de Inscrição R$ 150 (INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS) 
h) O transporte dos participantes do evento será custeado pela diretoria de esportes que 

disponibilizará um ônibus/van (a depender da demanda) que sairá das regionais com destino 
aos centros de convivência onde acontecerão os jogos.  
 

 5. Calendário 
 - Até 16/02/2023: inscrição dos integrantes da equipe das regionais, através do e-mail: 
atendimento@afresp.org.br (Informar Nome, CPF e número de telefone); 
- Dia 04/03/2023- Fase classificatória; 
 - Dia 25/03/2023 – Fase final do Torneio de Futebol Society, com a disputa entre os 4 finalistas. 
 
6. Premiação: 
Os jogadores dos três melhores times receberão medalhas (ouro, prata e bronze) e o time campeão 
receberá o troféu do torneio estadual Afresp de futebol society.  
Também será premiado o goleiro menos vazado e o artilheiro, considerando apenas a fase final.  
 
 7. Locais de Realização do Torneio: 
Fase classificatória:   
Grupo A: Endereço: Av. Francisco Roldão Sanches, 1000 – Alto da Boa Vista – Sítio Darcy - (04/03/2023) 
Grupo B: Avenida Zuleika Bertoni Dall’Acqua, 57 – Recreio Campestre – Idanorma – Araraquara – CEP: 
14803-033 - (04/03/2023) 
 
Fase final:  
Após a fase classificatória, as equipes que conseguiram avançar para a fase final disputarão a etapa no 
Centro de Convivência de Guarulhos -  Rua Maria Garcia Utrilla, 50 – Nova Cumbica ou no Centro de 
Convivência de Osasco - Rua Octavio Catelani, 172 – Jardim Adalgiza/Osasco. – 25/03/2023 

 
 
 
 
 
 

São Paulo, 06 de Fevereiro de 2023 
ROBSON KENDY WATANABE 

DIRETORIA DE ESPORTES 
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