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APOIO CULTURAL SUBVENCIONADO POR: 
 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE 
DIADEMA(Secretaria de Esporte e   
Lazer) 

 
 
 

 
 

  
RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  TTEEMMPPOORRAADDAA  22001199  

 
  

2299ªª  CCOOPPAA  DDIIAADDEEMMAA  DDEE  FFUUTTEEBBOOLL 
 
 

 
I – DOS OBJETIVOS 

 
Art. 1º – A 29ª COPA DIADEMA DE FUTEBOL – 2019 tem por objetivos: incentivar e difundir a prática do FUTEBOL no 
município; estimular a confraternização de todos os participantes; promover o intercâmbio esportivo entre as entidades, 
atletas, Liga de Futebol Amador de Diadema e a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) da Prefeitura do Município de 
Diadema; bem como assegurar o direito constitucional ao Esporte e Lazer. 
 

II – DA ORGANIZAÇÃO 
 
Art. 2º– A organização e execução da 29ª COPA DIADEMA DE FUTEBOL – 2019 estarão a cargo da LFAD, que tem 
por competência elaborar a programação dos dias, locais e horários dos jogos, bem como designando equipe de 
arbitragem habilitada para suas funções. 
 
Parágrafo único – não serão aceitas alterações de data, local ou horário dos jogos por parte das equipes. 
 
Art. 3º – Para a 29ª COPA DIADEMA DE FUTEBOL – 2019 serão constituídos um COMITÊ ORGANIZADOR formado 
por profissionais da LFAD e uma COMISSÃO DE RECURSOS, formada por profissionais da LFAD.  
 
Art. 4º – O representante indicado pela empresa de arbitragem para o local de jogo, tem as seguintes atribuições:  
Estar no local para o qual foi designado com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos; 
Zelar pelo cumprimento do regulamento da competição; 
Responsabilizar-se pelo cumprimento dos horários estabelecidos para a equipe de arbitragem e entidades participantes 
(iniciando as partidas nos horários pré-estabelecidos na tabela de jogos); 
Recolher e conferir previamente a documentação das entidades participantes, agilizando assim o andamento das 
partidas; 
Em caso de tumulto, imprevistos ou acidentes que ocorram no local de jogo, acionar o Serviço Médico Municipal, a 
Guarda Civil Municipal e/ou a Polícia Militar, zelando pela segurança no local e do patrimônio público; 
Decidir em conjunto com a equipe de arbitragem, nas situações previstas em regulamento, a aplicação de W.O., 
interrupção ou cancelamento de partidas e/ou rodada. 

 
III – DAS INSCRIÇÕES 
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Art. 5º - Poderão participar da competição os CLUBES ESPORTIVOS, ESCOLAS, ENTIDADES RELIGIOSAS, 
ENTIDADES FORMAIS E NÃO FORMAIS E ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS. 
 
Art. 6º - A 29ª COPA DIADEMA DE FUTEBOL – 2019 será disputada somente no naipe masculino. A competição será 
realizada na categoria Livre e abrange atletas nascidos até o ano 2003. 
 
Art.7º - A inscrição e participação dos atletas serão de inteira responsabilidade das entidades participantes, 
inclusive atletas com idade inferior a 18 anos de idade, subentendendo-se que estes foram submetidos a exame 
médico e encontram-se aptos a participar da competição. 
FICA PROIBIDA A INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS PROFISSIONAIS COM O CONTRATO EM 
VIGENCIA NO ANO DE 2019. 
Os documentos para inscrição dos atletas é de total responsabilidade das equipes e do atletas. 
Art. 8º – Não serão aceitas inscrições de entidades, dirigentes e atletas que estejam cumprindo penalidades impostas 
pela Comissão Disciplinar da SEL, pela Liga de Futebol Amador de Diadema e pelas Secretarias ou Departamentos de 
Esporte e Ligas Desportivas dos municípios da REGIÃO DO GRANDE ABCDMRR (UNILIGAS) 
 
Art. 9º– O limite máximo de inscrições para a 29ª COPA DIADEMA DE FUTEBOL – 2019, será de 64 (sessenta e 
quatro) equipes. 
 
Art. 10º – As inscrições dos atletas deverão ser feitas na sede da Liga de Futebol Amador de Diadema, mediante 
apresentação de cópia do RG com CPF ou CNH sito à Rua Cananéia, nº 69 – Jd. Rosinha - Diadema, até a 2º Rodada 
da 1º FASE. 
 
Art. 11º – Inscrição das equipes:  
 
Art. 12º– As entidades participantes deverão inscrever no mínimo 15 (quinze) e não ultrapassar o máximo de 30 (trinta) 
atletas, SERA PERMITIDA INSCRIÇÃO DE ATLETA E  A TROCA DE ATLETA QUE NÃO ATUOU E SEM 
ADVERTENCIA COM CARTÃO AMARELO OU VERMELHO, ATÉ A SEGUNDA RODADA DA 1º FASE.  
 
Art. 13º – Só poderão permanecer no banco de reservas 02 (dois) membros da Comissão Técnica e os atletas  
devidamente inscritos  e documentados. 
 
Parágrafo Segundo – Fica proibido a uma mesma pessoa atuar por duas entidades em uma mesma partida, seja como 
atleta ou como membro da Comissão Técnica. 
 
Art. 14º– O atleta inscrito por uma entidade não poderá participar por outra entidade.   
 
Parágrafo Primeiro – Se o atleta atuar por mais de uma entidade, serão eliminados da competição o atleta e a 
segunda entidade pela qual participou, sem direito a recurso 
 

IV – DA COMPETIÇÃO 
 

Art. 15º – O BOLETIM INFORMATIVO das rodadas semanais, com a tabela dos jogos, estará afixado, sempre às 
terças-feiras após as 16:00 hs, nos seguintes locais: 
Sede da LFAD, sito à Rua Cananéia, 69 - Jd. Rosinha – Diadema 
Site da LFAD – www.ligadefuteboldediadema.com.br 
 
Art. 16º –Os atletas deverão comparecer aos jogos devidamente documentados (conforme artigo 17) e uniformizados, 
conforme regulamento específico (art. 6º), em  anexo. 
 
Art. 17º – Em todas as partidas, os atletas e os membros da Comissão Técnica deverão apresentar ao 
REPRESENTANTE indicado pela arbitragem  somente um dos seguintes documentos ORIGINAIS: 
CARTEIRA DE IDENTIDADE (R.G.) 
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (com foto e número do R.G.) 
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CARTEIRINHA DA UNILIGAS 
Parágrafo Segundo – Somente serão aceitos documentos originais (com foto). Dos documentos citados neste artigo 
não serão aceitos cópia autenticada ou protocolo de solicitação de documento, nem a apresentação de Boletim de 
Ocorrência Policial para justificar a não apresentação dos documentos citados neste artigo. 
 
   
 
Art. 18º – Em cada partida as entidades deverão apresentar obrigatoriamente, um representante, sendo este, 
responsável por todos os atos praticados por sua entidade no transcorrer da mesma. O representante da entidade 
deverá ser designado antes do início da partida e deverá permanecer até o encerramento da mesma. 
 
Parágrafo Primeiro – O representante da entidade deverá ser um membro da Comissão Técnica. 
 
Parágrafo Segundo – Na ausência dos membros da Comissão Técnica a entidade deverá inscrever um atleta como 
representante na partida, devendo este, obrigatoriamente, possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos. Este 
representante poderá também participar da partida atuando como atleta. 
 
 
 
Art. 19º – Os jogos terão início no horário fixado pela Liga de Futebol Amador de Diadema na tabela oficial sendo 
considerada perdedora por não comparecimento (W.O.), a entidade que não se apresentar no campo de jogo por até 10 
(dez) minutos do horário estipulado, com os atletas já uniformizados e prontos para jogar. A tolerância de 10 (dez) 
minutos será válida somente para o 1º jogo de cada rodada. 
É OBRIGATÓRIO O USO DE CANELEIRAS (REGRA IV) 
Parágrafo Primeiro – Apresentar – se no campo de jogo dentro do horário estipulado significa apresentar no mínimo 07 
(sete) atletas uniformizados e em condições de iniciar a partida. 
Art. 20º – Será eliminada da competição a entidade que: 
Incluir atletas irregularmente inscritos; 
Causar interrupção da partida, seja qual for o motivo; 
Recusar-se a dar continuidade à partida. 
Agredir árbitros, auxiliares e representantes; 
Sua torcida causar tumulto, inclusive utilizando bombas, fogos de artifício que venha afetar a integridade física dos 
presentes no local da partida. 
A equipe causadora de interrupção da partida, por motivo de tentativa ou agressão aos árbitros e representante, por 
parte de qualquer integrante de sua equipe ou torcida, será declarada perdedora. 
Caso a partida esteja empatada ou o causador da interrupção ganhando, prevalecerá o placar de 1 x 0 para seu 
adversário; se o causador estiver perdendo, prevalecerá o resultado da partida.  
 
Art. 21º – A LFAD não se responsabilizará por eventuais acidentes que ocorram com atletas, comissão técnica ou 
torcida, seja antes, durante e/ou depois do jogo. 
 
Art. 22º – A LFAD contratará empresa de arbitragem que designará as equipes de arbitragem, não cabendo às 
entidades qualquer tipo de veto. 
 
Art. 23º- A 29ª Copa Diadema de Futebol – 2019 na 1º Fase as 64 (sessenta) equipes serão distribuídas em 16 
(dezesseis) chaves com 4(quatro) equipes cada jogando entre si nas respectivas chaves  e classificando o 1º e  2º 
colocados de cada chave para a 2º Fase .  
Na 2º Fase as 32 (trinta e duas )  equipes jogarão em eliminatória simples obedecendo os seguintes cruzamentos: 
JOGO 97  1º CHAVE A X 2º CHAVE B 
JOGO 98  1º CHAVE B X 2º CHAVE A 
JOGO 99  1º CHAVE C X 2º CHAVE D 
JOGO 100 1º CHAVE D X 2º CHAVE C 
JOGO 101 1° CHAVE E X 2º CHAVE F 
JOGO 102  1º CHAVE F X 2º CHAVE E 
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JOGO 103  1º CHAVE G X 2º CHAVE H 
JOGO 104  1º CHAVE H X 2º CHAVE G 
JOGO 105  1º CHAVE I   X 2º CHAVE J 
JOGO 106  1º CHAVE J X 2º CHAVE I 
JOGO 107  1º CHAVE K X 2º CHAVE L 
JOGO 108  1º CHAVE L X 2º CHAVE K 
JOGO 109  1º CHAVE M X 2º CHAVE N 
JOGO 110  1º CHAVE N X 2º CHAVE M 
JOGO 111  1º CHAVE O X 2º CHAVE P 
JOGO 112  1º CHAVE P X 2º CHAVE O 
3º Fase – As 16 (dezesseis) equipes vencedoras da fase anterior jogarão em eliminatória simples  obedecendo  os 
seguintes cruzamentos: 
Jogo 113 vencedor do jogo 97 x vencedor do jogo 98 
Jogo 114 vencedor do jogo 99 x vencedor do jogo 100 
Jogo 115 vencedor do jogo 101 x  vencedor do jogo 102 
Jogo 116 vencedor do jogo 103 x  vencedor do jogo 104 
Jogo 117 vencedor do jogo 105 x vencedor do jogo 106 
Jogo 118 vencedor do jogo 107 x vencedor do jogo 108 
Jogo 119 vencedor do jogo 109 x vencedor do jogo 110 
Jogo 120 vencedor do jogo 111 x vencedor do jogo 112 
4º Fase as 08 (oito) equipes vencedoras da fase anterior jogarão em eliminatória  simples obedecendo  os  seguintes os 
seguintes cruzamentos: 
Jogo 121 vencedor do jogo 113 x vencedor do jogo 114 
Jogo 122 vencedor do jogo 115 x vencedor do jogo 116 
Jogo 123 vencedor do jogo 117 x vencedor do jogo 118 
Jogo 124 vencedor do jogo 119 x vencedor do jogo 120 
5º Fase as 04 (quatro) equipes vencedoras da fase anterior jogarão a semifinal  obedecendo   os  seguintes 
cruzamentos: 
Jogo 125 vencedor do jogo 121 x vencedor do jogo 122 
Jogo 126 vencedor do jogo 123 x vencedor do jogo 124 
6º Fase as equipes vencedoras da fase anterior jogarão a final  obedecendo o seguinte cruzamento: 
Jogo 127 vencedor 125 x vencedor do jogo 126 
Nos jogos das 2º Fase, 3º Fase,4º Fase, 5º Fase e 6º Fase em caso de empate nas partidas os vencedores serão 
conhecidos através de 05(cinco) penalidades por equipe ou até que  se conheça os vencedores.  
 
Art. 24º- O critério de pontuação dos jogos em disputa  será da seguinte forma: 
Vitória – 03 pontos 
                                    
Derrota por W. O. – ELIMINAÇÃO                                   
 
Parágrafo Primeiro – A (s) Associação (ões) que durante a realização do campeonato, não comparecer, 
abandonar ou não cumprir 2/3 da partida, ou seja 47 minutos dos jogos (caracterizando o famoso cai-cai), será 
considerada perdedora configurando um (w.o.), sendo  a mesma,  suspensa por 2 (dois) anos dos eventos da 
Copa Diadema de Futebol. Caso alguma equipe caracterize o WO todos os jogos realizados pela mesma e a 
serem realizados, serão cancelados e alterando o placar para 1X0 para todos os adversários da fase. 
 
Parágrafo Segundo – Os atletas ausentes aos jogos no qual sua equipe  caracterizar o W.O serão suspensos 
por 540 (quinhentos e quarenta) dias, de quaisquer competições do ABCDMRR, exceto jogadores contundidos , 
com comprovação através de  atestado médico específico. 
 
Art. 25º- O critério de desempate do sistema do campeonato na fase de grupos, obedecerá  a seguinte ordem: 
1° - Maior número de pontos; 
2º - Maior saldo de gols; 
3º - Maior número de gols marcados; 
4º - Menor número de cartões vermelhos; 
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5º - Menor número de cartões amarelos; 
6º - Sorteio. 
 
 
 

VI – DO COMITÊ ORGANIZADOR E DA COMISSÃO DE 
RECURSOS 

 
COMITÊ ORGANIZADOR 
 
Art. 26º- Será de competência do Comitê Organizador: 
Organizar a competição em todos os seus detalhes; 
Zelar pelo cumprimento do presente regulamento; 
Resolver todos os casos não previstos neste regulamento. 
 
Art. 27º - Comitê Organizador reserva-se o direito de punir entidades, atletas e comissões técnicas que provocarem 
tumultos, ameaças, violência ou qualquer ato que prejudique a competição, inclusive ocasionados por sua torcida. 
 
COMISSÃO DE RECURSOS 
 
Art. 28º- Será de competência da Comissão de Recursos analisar e julgar todos os recursos impetrados pelas entidades 
participantes da competição. 
 
Art. 29º- Não caberão recursos das decisões do COMITÊ ORGANIZADOR E DA COMISSÃO DE RECURSOS. 
 
 

VII – DOS RECURSOS 
 

Art. 30º- A interposição de recurso referente aos jogos, deverá ser efetuada em forma de ofício, digitado em 02 (duas) 
vias, e entregue na sede da LFAD, encaminhado à COMISSÃO DE RECURSOS, até às 14h do primeiro dia útil 
subseqüente à realização do jogo, juntamente com as provas devidamente fundamentadas. 
Com a equipe solicitante do recurso devendo pagar a quantia de $R2.000.00 (dois mil reais) junto a secretaria da Liga 
de Futebol Amador de Diadema. 
 
Parágrafo Primeiro – Não serão apreciados recursos que não forem oficializados pela parte que julgar-se diretamente 
prejudicada pela infração alegada, ou seja, a equipe participante da partida. 
 
Parágrafo Segundo – Caberá exclusivamente ao impetrante o fornecimento da (s) prova(s) da (s) irregularidade (s) 
denunciada (s). 
 
Art. 31º- Não serão aceitos recursos que não estejam de acordo com o Artigo 31 e seus respectivos parágrafos. 
 
Art. 32º - O Congresso Técnico será realizado na Liga de Futebol Amador de Diadema, sito à Rua Cananéia, nº 69, 
Jardim Rosinha, dia 17 janeiro de 2019 às 19:00. 
 
Art. 33º - Cada entidade, por ocasião do Congresso Técnico, deverá apresentar 01 (um) único representante, sendo 
que o mesmo ficará responsável em transmitir aos atletas e membros da Comissão Técnica de sua entidade todas as 
informações e decisões que forem determinadas pelo respectivo Congresso Técnico. 
Paragrafo 1º- A Liga de Futebol Amador de Diadema, disponibilizará 02 (duas) bola da marca EURO para cada equipe 
participante e  as equipes  deverão apresentar as duas bolas EURO ao representante da partida, durante a sua 
participação na competição. E não será permitida a utilização de outra marca de bola. 
No caso de extravio da bola EURO , a equipe devera comprar uma nova bola EURO  na sede da Liga de Futebol 
Amador de Diadema ou nos postos de venda. 
 

VIII – DA PREMIAÇÃO 



  

 
SEDE PRÓPRIA: Rua Cananéia, 69 - CEP 09910-300 - Jd. Rosinha - Diadema - SP Fone/Fax: 4056-7989 

Email: Ifad@ligadefuteboldediadema.com.br - www.ligadefuteboldediadema.com.br                                 

LIGA DE FUTEBOL AMADOR DE DIADEMA 
FILIADA A FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL SOB. 0 N° 145 E REGISTRADA NO CRD                                            

CNPJ 47.362.777/0001-60 

 
 

6 

 
Art. 34º - Fica instituída a seguinte premiação: 
Campeão da COPA DIADEMA 2019,ganhará  A FILIAÇÃO DA LIGA DE FUTEBOL AMADOR DE DIADEMA, e terá o 
direito de disputar a 3º DIVISÃO de 2019. 
Troféu para as entidades CAMPEÃ e VICE-CAMPEÃ  
Troféu para artilheiro e goleiro menos vazado; 
Medalhas para os atletas das entidades CAMPEÃ e VICE-CAMPEÃ. 
 
Art. 35º - A premiação ficará a critério da LFAD. 
 
Art. 36º-  Para se conhecer a equipe que terá direito a participar da 3º DIVISÃO DE 2019 será obedecido o seguinte 
critério: 
 Paragrafo 1º- Equipe filiada a Liga de Futebol  Amador  de Diadema, em qualquer que seja a sua classificação não terá 
direito a participar  na 3º DIVISÃO DE 2019. 
Paragrafo 2º - Será considerada participante da 3º DIVISÃO DE 2019, a equipe não filiada junto a Liga de Futebol 
Amador de Diadema, com a melhor campanha em toda a COPA DIADEMA DE 2018.  
  
 

REGULAMENTO ESPECÍFICO 
FUTEBOL DE CAMPO 

 
 
 

Art. 01 - As partidas serão disputadas em 02 (dois) períodos de 35 (trinta e cinco) minutos corridos, com 10 (dez) 
minutos de intervalo entre os períodos, durante o desenvolvimento das partidas serão permitidas até 07 ( sete ) 
substituições por equipe. 
 
Art. 02 - Os confrontos serão definidos em Congresso Técnico. 
 
Art. 03 – Serie de03 (três) cartões amarelos suspensão automática da partida seguinte sem prejuízo das demais 
sanções previstas no CBJD, os atletas punidos com 01 e 02 cartões amarelos , os mesmos não zerados em hipótese 
alguma.   
 
Art. 04 - As regras serão oficiais da Federação Paulista de Futebol – F. P. F., respeitando-se as alterações constantes 
deste regulamento. 
 
Art. 05 - Cada entidade deverá apresentar à equipe de arbitragem, obrigatoriamente, em cada partida, duas bolas  
EURO dentro das especificações da F. P. F. (homologada) para a categoria, em boas condições de uso, sob pena de 
eliminação da competição. A Liga de Futebol Amador de Diadema não se responsabiliza pelo extravio da(s) bola(s). 
 
Art. 06 - As entidades deverão comparecer aos jogos devidamente uniformizadas, com camisas iguais e numerações 
diferentes, calções e meiões da mesma cor e chuteira apropriada para uso em jogos de FUTEBOL DE CAMPO (não é 
permitido o uso de tênis, sapato, chinelo ou jogar sem calçado, chuteiras com cravo de alumínio). 
 
Parágrafo Primeiro – É OBRIGATORIO O USO DE CANELEIRA (REGRA IV) 
 
Parágrafo Segundo – É proibido qualquer tipo de propaganda político-partidária, seja estampado nos uniformes ou 
através de faixas, cartazes, banners e/ou qualquer outro meio de divulgação, sob pena de eliminação da competição, 
sem direito a recurso. 
 
Art. 07 - Caso haja solicitação da equipe de arbitragem, a entidade relacionada à esquerda da tabela deverá, 
obrigatoriamente, trocar seu uniforme em caso de igualdade de cor entre as entidades. Terá para isto 20 (vinte) minutos 
de tolerância, após ser comunicada pela equipe de arbitragem. 
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Parágrafo Único – O não cumprimento deste artigo acarretará a eliminação da entidade da 29º COPA DIADEMA DE 
FUTEBOL 2019. 
. 
 
Art. 08 - Jogadores substituídos ou expulsos de campo, bem como técnicos e massagistas são proibidos de ficarem no 
banco de reservas, cabendo ao árbitro paralisar a partida enquanto o substituído ou expulso não sair de campo. Fica 
proibida a entrada em campo de diretores e torcedores no intervalo dos jogos. 
 
Art. 09 - A escolha do banco de reservas nos dias dos jogos, será feita única e exclusivamente pelo mandante da 
partida, este que estará colocado ao lado esquerdo na tabela de jogos disponibilizada pela LFAD. 

   
 
 
 
 

________________________ ________________________ 
   Laureto Lima Medrado              Robson Pinto 

 Presidente  Depto Tecnico  


