
 

NOTA OFICIAL 001/2017 - DESCRIÇÃO E FORMATOS DA DISPUTA 

CONFERÊNCIA REGIONAL “VALE DO PARAÍBA” - 2017 

 

SELETIVA REGIONAL - DIVISÃO SÉRIE OURO 

 

Modalidades: Basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol 

Categoria: Universitária    

Idade: Sem restrição 

Qtde. de Inscritos: Ilimitado para atletas; Até 03 Comissão Técnica; e 01 Dirigente por equipe 

Gêneros: Feminino e Masculino. 

N° de Etapas: 02 a 08 (Mínimo e Máximo) 

Sedes: Cidades da abrangência do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, Mogiana e 

Bragantina (a critério da diretoria técnica regional, conforme apoio das cidades e entidades 

esportivas universitárias inscritas) 

Atletas Federados: Limitado participação para até 03 atletas devidamente cadastrados e 

documentados. 

Formato: 

• Circuito de Etapas – Sediadas – Chaveamento Duplo ou Único – Eliminatória Simples 

• Desafio Final – Jogo Único – Classificatório para Fase Estadual  

 

o Descrição das ETAPAS (Fase de Classificação) 



� Abertas para qualquer entidade esportiva universitária devidamente 

inscrita, participar de qualquer etapa, respeitando o procedimento de 

confirmação, determinando a ordem e o máximo de equipes através dos 

pagamentos da taxa de inscrição e arbitragem. 

� Programadas em datas previamente divulgadas, entre Abril e Outubro. 

� 02 a 08 equipes, posicionadas no chaveamento pré-definido, conforme 

procedimento de confirmação de participação (pagamento do total da 

taxa de arbitragem, equivalente a 03 jogos, por etapa). 

� Classsica-se para o Desafio Final as 02(duas) melhores equipes através da 

média de pontos, computando participação e resultado em todas as 

etapas possíveis realizadas. 

 

o Descrição do Desafio Final (Fase Final) 

� Jogo único entre as 02 (duas) melhores equipes da fase de classificação. 

� Em datas previamente divulgadas, entre Outubro e Novembro. 

� Classifica-se o vencedor para a Fase Estadual da modalidade. 

� O vice-campeão tem o direito à vaga para a Fase Estadual, caso, a equipe 

campeã NÃO confirme, oficialmente, a participação. 

Total de jogos possíveis por equipe na competição: 25 (08 Etapas / 03 jogos por etapa / 01 jogo 

final) 

Mínimo de jogos possíveis por equipe na competição: 03 (02 Etapas / 01 jogo por etapa / 01 jogo 

final) 

Custo máximo com taxa de arbitragem por equipe:  

• BASQUETE = R$ 2.250,00* (participação em 08 Etapas / 03 jogos por etapa / 01 jogo final) 

• FUTSAL = R$ 1.750,00* (participação em 08 Etapas / 03 jogos por etapa / 01 jogo final) 

• HANDEBOL = R$ 1.750,00* (participação em 08 Etapas / 03 jogos por etapa / 01 jogo final) 

• VÔLEI = R$ 2.000,00* (participação em 08 Etapas / 03 jogos por etapa / 01 jogo final) 

Custo MINÍMO com taxa de arbitragem por equipe:  

• BASQUETE = R$ 270,00* (participação em 02 Etapas / 01 jogo por etapa / 01 jogo final) 

• FUTSAL = R$ 210,00* (participação em 02 Etapas / 01 jogo por etapa / 01 jogo final) 

• HANDEBOL = R$ 210,00* (participação em 02 Etapas / 01 jogo por etapa / 01 jogo final) 

• VÔLEI = R$ 240,00* (participação em 02 Etapas / 01 jogo por etapa / 01 jogo final) 

 

Obs.: Valores para participação estão estimados de acordo com o número projetado de etapas e jogos. 

  



LIGA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

Modalidades: Basquetebol, Futsal, Handebol e Voleibol 

Categoria: Universitária    

Idade: Sem restrição 

Qtde. de Inscritos: Ilimitado para atletas; Até 03 Comissão Técnica; e 01 Dirigente por equipe 

Gêneros: Feminino e Masculino. 

N° de Etapas: 01 anual ou 02 semestral (Mínimo e Máximo) 

Sedes: Cidades da abrangência do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, Mogiana e 

Bragantina (a critério da diretoria técnica regional, conforme apoio das cidades e entidades 

esportivas universitárias inscritas) 

Atletas Federados: Proibido. 

Formato: 

• Fase de Classificação – Etapas – Grupos Sub-regionais  

 

o Descrição da disputa em GRUPOS: 

� Até 02 (duas) Etapas possíveis, sediadas, disputadas nos 04 grupos sub-

regionais possíveis e pré-determinados pela abrangência. 

� Nos grupos, as equipes jogam todas contra todas, num máximo de 03 

jogos por dia de disputa. 

� Limitado a 04 equipes no máximo por grupo, por etapa realizada. 

� Classsica-se para a Fase Final as primeiras melhores equipes de cada 

grupo considerando os resultados das etapas realizadas;                                     

(ou) 

� Classifica-se direto, a equipe que vencer as duas etapas dentro do seu 

respectivo grupo. 

Obs.: Havendo apenas 02 equipes no grupo, será aplicada a disputa em 

melhor de três partidas. 

• Fase de Finais – Semi-final e Final   

 

o Descrição das disputas FINAIS: 

� Jogos únicos, distribuído em semi-final com as 04 equipes classificadas de 

cada grupo sub-regional. Confrontos definidos por sorteio. 

� E o jogo final, único, entre as 02 equipes vencedoras da semi-final. 

� Disputa de 3° Lugar, em jogo único, entre as 02 equipes perdedoras na 

semi-final. 



� Tem o direito ao acesso para a Série Ouro do ano seguinte, na respectiva 

modalidade, a equipe vencedora da liga de desenvolvimento. 

Total de jogos possíveis por equipe na competição: 08 (03 jogos por grupo / 02 Etapas / 02 jogos 

finais) 

Mínimo de jogos possíveis por equipe na competição: 02 (02 jogos numa melhor de 03 partidas) 

Obs.: Havendo apenas 02 equipes inscritas na modalidade será aplicada a disputa em melhor de 

três partidas. 

Custo mínimo de participação por equipe:  

• R$ 200,00* para a equipe com menos de 10 atletas inscritos (por ETAPA);                                                       

ou                                                                                                                                                            

R$ 20,00* para a atleta para equipes com mais de 10 atletas inscritos (por ETAPA); 

(ou) 

• R$ 100,00* por jogo/por equipe (se for aplicada a disputa em melhor de 03 partidas) 

 

Obs.: Valores para participação estão estimados de acordo com o número de etapas possíveis, atletas 

inscritos e projeção de jogos. 

  



SELETIVA REGIONAL – TAÇA TRIVELLI DE FUTEBOL 

 

Modalidade: Futebol 

Categoria: Universitária    

Idade: Sem restrição 

Qtde. de Inscritos: Ilimitado para atletas; Até 03 Comissão Técnica; e 01 Dirigente por equipe 

Gêneros: Feminino e Masculino. 

Fases: Grupo Sub-regionais (Classificatória) e Finais (Semi e Final) 

Sedes: Cidades da abrangência do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, Mogiana e 

Bragantina (a critério da diretoria técnica regional, conforme apoio das cidades e entidades 

esportivas universitárias inscritas) 

Atletas Federados: Limitado participação para até 03 atletas devidamente cadastrados e 

documentados. 

Formato: 

• Fase de Classificação – Grupos Sub-regionais 

 

o Descrição da disputa em GRUPOS: 

� 04 grupos sub-regionais possíveis e pré-determinados pela abrangência. 

� Nos grupos, as equipes jogam num quadrangular, todas contra todas, 

num máximo de 03 rodadas. 

� Limitado a 04 equipes no máximo por grupo. 

� Classsica-se para a Fase Final as primeiras melhores equipes de cada 

grupo, considerando os resultados da pontuação conquistada. 

Obs.: Havendo apenas 02 equipes no grupo será aplicada a disputa em melhor 

de três partidas. 

• Fase de Finais – Semi-final e Final   

 

o Descrição das disputas FINAIS: 

� Jogos únicos, distribuídos em semi-final com as 04 equipes classificadas 

de cada grupo sub-regional. Confrontos definidos por sorteio. 

� E o jogo final, único, entre as 02 equipes vencedoras da semi-final. 

� Disputa de 3° Lugar, em jogo único, entre as 02 equipes perdedoras na 

semi-final. 

� Classsica-se para a Fase ESTADUAL de Inter-Conferências a equipe 

vencedora da Fase REGIONAL na Conferência “Vale do Paraíba”. 

Total de jogos possíveis por equipe na competição: 05 (03 jogos por grupo / 02 jogos finais) 



Mínimo de jogos possíveis por equipe na competição: 02 (02 jogos numa melhor de 03 partidas) 

Custo máximo com taxa de arbitragem por equipe:  

• FUTEBOL = R$ 500,00* (03 Jogos fase de grupo / 02 jogos finais) 

Custo MINÍMO com taxa de arbitragem por equipe:  

• FUTEBOL = R$ 200,00* (02 jogos numa melhor de 03 partidas) 

                                                                    

Obs.: Valores para participação estão estimados de acordo com o número de equipes inscritas e projeção de 

jogos. 

 

  



COPA SHOW DE BOLA DE SOCIETY 7’ 

 

Modalidade: Society 7’s 

Categoria: Universitária    

Idade: Sem restrição 

Qtde. de Inscritos: Ilimitado para atletas; Até 03 Comissão Técnica; e 01 Dirigente por equipe 

Gêneros: Feminino e Masculino. 

N° de Etapas: 01 anual ou 02 semestral (Mínimo e Máximo) 

Sedes: Cidades da abrangência do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, Mogiana e 

Bragantina (a critério da diretoria técnica regional, conforme apoio das cidades e entidades 

esportivas universitárias inscritas) 

Atletas Federados: Limitado participação para até 03 atletas devidamente cadastrados e 

documentados. 

Formato: 

• Etapa(s) – Chaveamento Duplo ou Único – Eliminatória Simples – Semestral – Desafio 

Final 

 

o Descrição da ETAPA: 

� Até 02 (duas) Etapas possíveis, sediadas, distribuídas semestralmente no 

ano vigente.  

� Composta de um chaveamento duplo ou único, no sistema de 

eliminatória simples. 

� Se houver apenas 01 Etapa, o campeão se classifica para a fase estadual 

do ano vigente e/ou do ano seguinte 

� Se houver 02 Etapas, os campeões se enfrentam num Desafio final 

� Se houver 02 Etapas, onde a mesma equipe se consagre campeã, ela está 

automaticamente classificada para a fase estadual do ano vigente e/ou 

do ano seguinte.  

 

o Descrição do DESAFIO FINAL: 

� Jogo único, entre os vencedores (equipes diferentes) da 1ª e 2ª Etapas 

� Classificando o campeão para a fase estadual do ano seguinte 

Obs.: Havendo apenas 02 equipes inscritas será aplicada a disputa em melhor de três 

partidas. 

Total de jogos possíveis por equipe na competição: 07 (02 Etapas / 03 Jogos por etapa / 01 Jogo 

final) 

Mínimo de jogos possíveis por equipe na competição: 02 (02 jogos numa melhor de 03 partidas) 



Custo máximo com taxa de arbitragem por equipe:  

• FUTEBOL = R$ 630,00* (03 Jogos por etapa / 02 Etapas / 01 Jogo Final) 

Custo MINÍMO com taxa de arbitragem por equipe:  

• FUTEBOL = R$ 180,00* (02 jogos numa melhor de 03 partidas) 

                                                                    

Obs.: Valores para participação estão estimados de acordo com o número de etapas possíveis, equipes 

inscritas e projeção de jogos. 

*Estes valores podem sofrer redução conforme deliberação da diretoria executiva regional. 

 

 

PREMIAÇÃO GERAL 

 

Previsão de premiação: 

• Medalhas para Campeões e Vice-campeões 

• Limitado ao máximo de 18 atletas e 03 Comissão Técnica/Dirigente 

 

Previsão de premiação Geral: 

• Troféu para a entidade esportiva universitária mais eficiente, nos quesitos participação e 

resultados em âmbito regional. 

 

Observação: 

Os casos omissos serão resolvidos pelo DEPARTAMENTO TÉCNICO REGIONAL da FEDERAÇÃO 

UNIVERSITÁRIA PAULISTA DE ESPORTES – FUPE ou pessoas/entidades por ela designadas. 

 

 

DIRETORIA EXECUTIVA REGIONAL  

CONFERÊNCIA “VALE DO PARAÍBA” 


