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Comunicado Oficial 004/2017
Embora estabelecido no Regimento Interno de Competições, vimos através do presente alertar a
todos parte das regulamentações estabelecidas e ressaltar as obrigações abaixo citadas:Protocolo para todas as partidas independentemente de transmissões televisivas, bem como outras
obrigações:

Entrada olímpica (o capitão deve estar a frente da equipe e os demais atletas em ordem
numérica);



Execução Hino Nacional Brasileiro (sistema de som adequado, apropriado e sem
improvisações);



Bandeiras do Brasil e do Estado, facultada Bandeira da Cidade, bem como a do Clube;



Apresentação das equipes bem como dos Oficiais FPFS;



Jogos sem TV- arena de jogo totalmente a disposição da equipe mandante, só serão
permitidas faixas no padrão dentro das estruturas metálicas e sem adaptações de gradil. No
espaço central é obrigatório estar com a faixa dupla da LPF (tecido), disponibilizar três
espaços para faixas à equipe visitante.



Para os jogos com TV toda arena será montada pelo sediante e pela LPF, cabendo ao
mandante 05 (cinco) espaços e ao visitante 03 (três) na arena de jogo. Todas as faixas
deverão ser confeccionados com tecido padrão (pano), conforme indicação da LPF, sob
nenhuma hipótese outro tipo de faixa será permitido, ainda que de tecido, fora do padrão não
serão aceitas. No caso de rodada dupla o segundo mandante deverá acertar todos os
detalhes das obrigações com a equipe que estará recebendo a rodada dupla;



Camisa de jogo dentro do padrão de espaços para merchandising regulamentados, com
numeração fixa com nome ou apelidos do atletas, na altura adequada e de maneira visível;



As camisas de goleiro linha, deverão ser idênticas à do goleiro de fato;



Filmagens obrigatória dos jogos deverão ser continuas e sem interrupções, o envio deverá
ser via site (www.videobserver.com), entrar com login e senha que serão fornecidos;



Obrigatoriedade do mandante do acompanhamento da partida via Match Center/Videobserver
(a exemplo dos anos anteriores a LPF estará oferecendo treinamento/aprimoramento
OBRIGATÓRIO a todas as equipes);



Médico (obrigatório em jogos com TV);



Seguranças para jogos com TV número mínimo de 8 (oito), e 12 (doze), para jogos de grande
porte;



Ambulância;



Traves e redes, devem estar impecáveis na apresentação visual;



Rodo boys (maiores de 16 anos);



Equipamentos funcionais de informática, com a capacidade mínima de 06 MEGAS de UPLOAD
(reforçamos a necessidade irrestrita, não será tolerada o não funcionamento da sumula online);



Apresentação antecipada aos Oficiais de arbitragem ou Delegado de toda a indumentária de
jogo (camisa, calção e meias) e em especial as camisas de goleiro linha, que repetimos
deverão ser idênticas a do goleiro de fato;

O não cumprimento das obrigações previstas resultará em punição(ões), nos moldes do previsto no
Regimento Interno da Competição, enviado a todos os Clubes participantes e disponível no site da
LPF (www.ligapaulistafutsal.com.br).

São Paulo, 08 de março de 2017

