FEDERAQAO PARANAENSE DE FUTEBOL (FRF)
CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL DA 2a DIVISAO - 2021
Regulamento Especifico da Competigao
CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL DA 2a DIVISAO
TEMPORADA 2021
REGULAMENTO ESPECIFICO DA COMPETIQAO - REC
CAPITULO I
DA DENOMINAQAO, PARTICIPAgAO E DIREQAO

Art. 1° - O Campeonato Paranaense de Futebol Profissional da 2a Divisao
- Temporada 2021, doravante denominado CAMPEONATO, e organizado pela
Federagao Paranaense de Futebol (FPF) e sera regido por este Regulamento
Especifico de Competigoes (REC), no que se refere ao sistema de disputa,
criterios de participagao e outras materias especificas e vinculadas a esta
Competigao; e pelo

Regulamento Geral de Competigoes Profissionais

(RGCP/2021) da FPF.
Paragrafo unico - Em carater subsidiario, o REC se submete tambem ao
Regulamento Geral das Competigoes da Confederagao Brasileira de Futebol
(RGC/CBF), ao Regulamento Nacional de Registro e Transferencia de Atletas
de Futebol (RNRTAF/CBF) e a todas as outras normativas nacionais
pertinentes.

Art. 2° - O CAMPEONATO e disputado por 10 (dez) Entidades de Pratica
Desportiva, doravante denominados CLUBES, sendo os 02 (dois) CLUBES que
sofreram descenso da 1a Divisao do ano anterior, pelos 06 (seis) CLUBES que
permaneceram na 2a Divisao conforme classificagao da edigao imediatamente
anterior do CAMPEONATO e, finalmente, pelos 02 (dois) CLUBES melhores
classificados da 3a Divisao do ano anterior, ate o preenchimento de todas as
vagas.
§ 1° - Para participarem do CAMPEONATO, os CLUBES devem
preencher todos os requisites constantes do Estatuto da FPF, e ter pedido de
inscrigao no CAMPEONATO deferido pela FPF de acordo com o edital de
convocagao para a reuniao do Conselho Arbitral da Competigao.
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§ 2° - De acordo com os criterios deste artigo, os CLUBES participantes
da Temporada 2021 sao os constantes do ANEXO I deste REC.

Art. 3° - Os CLUBES poderao desistir de disputar o CAMPEONATO, ate o
termino da reuniao do Conselho Arbitral sem estarem sujeitos as sangoes
previstas no Regulamento Geral de Competigdes Profissionais - RGCP/2021
da FPF e art. 204 do CBJD.
Paragrafo unico - As substituigoes de CLUBES, na hipotese de
desistencia de participagao a que se refere o caput deste artigo, ausencia de
inscrigao e inscrigao indeferida, dar-se-a de acordo com a ordem de
classificagao do Campeonato Paranaense de Futebol Profissional da 3a Divisao
- Temporada 2020.

Art. 4° - O CAMPEONATO ocorre na forma deste REC e da tabela de
jogos, sendo ainda regido pelo RGCP/2021 da FPF, Estatuto da FPF, Protocolo
de Jogo da FPF (COVID-19) e resolugdes emanadas dos poderes da FPF.
§ 1° - A tabela de jogos, composta de mandos de campo (locais), datas e
horarios, sera elaborada pela FPF, tambem considerando o contrato firmado
com os detentores do direito de transmissao televisiva, se houver, e sera
divulgada no prazo e forma legais, devendo ser rigorosamente observada pelos
CLUBES.
§ 2° - A tabela de jogos podera sofrer alteragoes (de datas e horarios) por
conveniencia da FPF, por medida de seguranga, decisao da Justiga Desportiva,
e tambem para atender contrato firmado com os detentores do direito de
transmissao televisiva em vigor, ou, ainda, em comum acordo, conforme o
RGCP/2021.

Art. 5° - A FPF detem todos os direitos relacionados ao CAMPEONATO e
e responsavel pela sua realizagao, organizagao e elaboragao do RGCP/2021,
REC e da tabela da Competigao.
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CAPITULO II
DO SISTEMA DE DISPUTA
Art. 6° - O CAMPEONATO tem inicio e termino previstos na tabela de
jogos publicada juntamente com este REC.

PRIMEIRA FASE
Art. 7° - Os CLUBES se enfrentam em turno unico denominado Grupo
“A”, com 05 (cinco) mandos de campo para os 02 (dois) CLUBES oriundos da
1a Divisao na Temporada de 2020, 05 (cinco) mandos para os 03 (tres)
CLUBES melhores colocados da 2a Divisao na Temporada 2020 e 04 (quatro)
mandos para as demais equipes, conforme tabela de jogos da Competigao a
ser divulgada pelo Departamento de Competigoes (DCO) da FPF.

SEGUNDA FASE
Art. 8° - Na Segunda Fase, denominada SEMIFINAL, os 04 (quatro)
melhores colocados na classificagao Geral da 1a Fase, formarao os Grupos “B”
e Grupo “C”, em jogos de ida e volta.
§ 1° - Os grupos “B” e “C” ficarao assim distribuidos de acordo com a
classificagao obtida pelos CLUBES na Primeira Fase:

GRUPO B

GRUPO C

4° COLOCADO

3° COLOCADO

X

X

1° COLOCADO

2° COLOCADO
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§ 2° - O mando de campo da segunda partida sera atribuido ao 1° e 2°
colocado na classificagao Geral da 1a Fase, observando-se, case necessario,
os criterios de desempate previstos no RGCP/2021.
§ 3° - Caso haja, ao termino da segunda partida, igualdade de pontos
ganhos, sera considerado como primeiro criterio de desempate o saldo de gols
e, persistindo o empate, serao cobrados tiros livres diretos da marca do penalti,
conforme determina a Internacional Football Association Board, ate conhecerse o CLUBE vencedor.

TERCEIRA FASE
Art. 9° - Na Terceira Fase, denominada FINAL, os vencedores dos
Grupos “B” e “C”, formarao o Grupo “D” e jogarao a FINAL, em jogos de ida e
volta.
§ 1° - O grupo “D” ficara assim distribuido de acordo com a classificagao
obtida pelos CLUBES na Primeira e Segunda Fase:

GRUPO“D”
VENCEDOR DO GRUPO “B”
X
VENCEDOR DO GRUPO “C”

§ 2° - O mando de campo da segunda partida sera atribuido ao CLUBE
que houver somado o maior numero de pontos ganhos, considerados os
resultados obtidos na 1a Fase e 2a Fase, observando-se, caso necessario, os
criterios de desempate previstos no RGCP/2021.
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§ 3° - Sera considerado CAMPEAO o CLUBE que somar o maior numero
de

pontos ao final

da

segunda

partida,

considerados os

resultados

exclusivamente obtidos nesta Ease.
§ 4° - Caso haja, ao termino da segunda partida, igualdade de pontos
ganhos, sera considerado como primeiro criterio de desempate o saldo de gols
e, persistindo o empate, serao cobrados tiros livres diretos da marca do penalti,
conforme determina a Internacional Football Association Board, ate conhecerse o CLUBE vencedor.

CAPITULO III
CLASSIFICAQAO GERAL
Art. 10 - Ao termino do CAMPEONATO, sera efetuada a Classificagao
Geral da Competigao, da seguinte forma:
§ 1° - O Campeao e Vice-Campeao serao os CLUBES que disputarem a
Terceira Fase do CAMPEONATO e estarao, respectivamente, na primeira e
segunda colocagao da Classificagao Geral da Competigao, independentemente
da soma de pontos.
§ 2° - A classificagao da terceira a quarta colocagao serao ocupadas pelos
CLUBES nao classificados a Terceira Fase, sendo considerados para efeitos
de classificagao os pontos obtidos na Segunda Fase, observando-se, caso
necessario, os criterios de desempate previstos no RGCP/2021.
§ 3° - A classificagao da quinta a decima colocagao serao ocupadas pelos
CLUBES nao classificados a Segunda Fase, sendo considerados para efeito de
classificagao os pontos obtidos na Primeira Fase, observando-se, caso
necessario, os criterios de desempate previstos no RGCP/2021.
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Art. 11-0 clube que abandonar ou for eliminado por ordem da Justiga
Desportiva ou Ato Administrative da competigao, tera suas demais partidas
constantes na tabela canceladas e os resultados de sous jogos realizados
serao anulados, na fase em disputa, prevalecendo somente os efeitos
disciplinares.
§ 1° - Tambem sera considerado abandono do CAMPEONATO caso um
CLUBE sofra a aplicagao de 02 (dois) W.O., nos termos do art. 203, §§3° e 4°,
do CBJD e art. 48 do RGCP/2021.
§ 2° - Independentemente do momento em que se caracterizar o
abandono ou eliminagao, para efeitos desportivos, o CLUBE eliminado ou que
abandonar o CAMPEONATO sera o ultimo colocado na Classificagao Geral
prevista no art. 10 deste REC.
§ 3° - Caso um ou mais CLUBES abandonem, desistam ou sejam
eliminados do CAMPEONATO, para efeitos da Classificagao Geral, serao
preteridos os CLUBES que tiverem disputado menos partidas. Caso o numero
de partidas coincida, sera observado o criterio de pontuagao e, havendo
igualdade, serao utilizados os criterios de desempate previstos no RGCP/2021.

CAPITULO IV
DO ACESSO, DESCENSO E PARTICIPAQOES
Art. 12 - Os CLUBES que obtiverem a 9° (nona) e 10° (decima)
colocagoes na CLASSIFICAQAO GERAL da competigao, conforme o disposto
no art. 10 deste REC, serao rebaixados para a disputa do CAMPEONATO
Paranaense de Futebol Profissional da 3a Divisao do ano seguinte.

Art. 13 - Os CLUBES que se sagrarem CAMPEAO e VICE-CAMPEAO do
CAMPEONATO

Paranaense de

Futebol

Profissional da 2a Divisao -

Temporada 2021 estarao classificados para a disputa do CAMPEONATO
Paranaense de Futebol Profissional da 1a Divisao do ano seguinte.
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CAPITULO V
DOS ATLETAS E DA CONDigAO DE JOGO
Art. 14 - Terao condigao de jogo no CAMPEONATO somente os atletas
devidamente habilitados pelos CLUBES disputantes, constantes na Relagao de
Inscrigao de Atletas da Competigao publicada no sltio eletronico da FPF,
conforme normatizagao do RGCP/2021.
§ 1° - A habilitagao dos atletas para o CAMPEONATO sera realizada
pelos CLUBES exclusivamente pelo Sistema de Gestao da FPF (eGol),
conforme RGCP/2021.
§ 2° - O prazo final para habilitagao de Atletas pelos CLUBES sera o
ultimo dia util que anteceder a quinta rodada da 1a Fase.
§ 3° - Atletas em retorno de emprestimo podem atuar no CAMPEONATO,
desde

que

nao

tenham

participado

por

outro

CLUBE

no

mesmo

CAMPEONATO, que tenham a sua REATIVAQAO publicada no BID-e da CBF
e que sejam habilitados na Relagao de Inscrigao de Atletas ate o prazo final,
conforme § 2°.
§ 4° - A Relagao de Inscrigao de Atletas sera publicada no sitio eletronico
da FPF e considera apenas a inscrigao dos atletas no CAMPEONATO pelos
respectivos CLUBES, desconsiderando punigoes aplicadas pelo TJD/PR e
STJD e/ou suspensoes automaticas por cartoes amarelos e vermelhos, ficando
este controle de responsabilidade exclusiva dos CLUBES participantes.

Art. 15 - Serao utilizadas as Regras de Futebol 2020/2021.
Paragrafo unico - Cada CLUBE podera substituir ate 05 (cinco) atletas
por jogo, observadas as seguintes condigoes:
I - Os CLUBES so poderao paralisar a partida para realizar substituigoes
em 03 (tres) oportunidades no decorrer do jogo.
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II - Os CLUBES poderao realizar substituigoes no intervalo da partida, nao
sendo estas computadas como uma das 03 (tres) oportunidades de
substituigoes que trata do inciso I deste artigo.
Ill - Apos transcorridas as 03 (tres) oportunidades de substituigao e o
intervalo da partida, nao e permitido ao CLUBE realizar mais substituigoes,
mesmo que nao tenha usado as 05 (cinco) substituigoes permitidas.
IV - O atleta substituido nao pode retornar a mesma partida, mas pode
ficar no banco de reservas ate o final da partida, o mesmo ocorrendo em
relagao aos atletas que nao entrarem no jogo, depois de realizada a quinta
substituigao.

Art. 16 - Os CLUBES deverao providenciar o registro de sua Comissao
Tecnica junto a FPF, ate o ultimo dia util que antecede a realizagao da partida,
conforme o Manual de Procedimento do Departamento de Registro e
Transferencia (DRT) da FPF.
Paragrafo unico - Os profissionais da Comissao Tecnica tambem
deverao ser habilitados na Competigao.

Art. 17 - Os Clubes deverao a partir de 48 (quarenta e oito) boras e ate
01 (uma) bora antes da partida, escalar ate 23 (vinte e tres) atletas ja
informando Titulares e Reservas, e Comissao Tecnica no Portal de Clubes da
FPF.
Paragrafo unico - Depois de escalades todos os integrantes da partida, o
Clube devera imprimir 02 (duas) vias da relagao (escalagao), assinar e
juntamente com as carteirinhas de identificagao expedida pelo DRT da FPF
entregar ao Delegado da partida no maximo ate 01 (uma) bora antes da
partida, contendo obrigatoriamente as assinaturas do administrador e do
capitao da equipe.
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CAPITULO VI
DAS DISPOSIQOES FINANCEIRAS
Art. 18 - Fica expressamente autorizado a FPF, sem qualquer custo, o
direito de colocagao de placas de publicidade em primeira linha, conforme
mapa de placas publicitarias da FPF, com medidas de 6m x 1m, com foco de
TV, em todas as partidas do CAMPEONATO.
Paragrafo unico - Fica autorizada a negociapao de publicidade estatica
diretamente pelos CLUBES, somente em seu estadio, garantidas o numero
maximo de 50% (cinquenta por cento) de placas de 6m x 1m, sem participapao
financeira da FPF, desde que, a publicidade negociada pela FPF tenha
preferencia na exposipao.

Art. 19 - Os CLUBES devem respeitar o contrato de cessao dos direitos
de transmissao do CAMPEONATO, em carater de exclusividade, facilitando por
todos os meios disponiveis o trabalho de instalapao e utilizapao dos
necessaries equipamentos de captapao e transmissao audiovisual de todas as
partidas.

Art. 20 - Cabe a FPF a negociapao relativa a explorapao de publicidade
estatica (placas em primeira linha de TV, inflaveis, tapetes ao redor do
gramado) nos estadios em que se realizem o CAMPEONATO, com direito a
taxa de administrapao de 10% (dez por cento) incidente sobre todos os valores
obtidos.
§ 1° - Os CLUBES autorizam a colocapao de publicidade estatica, pelos
parceiros comerciais da FPF, sendo dever dos CLUBES facilitar, por todos os
meios disponiveis, o trabalho dos parceiros comerciais da FPF.
§ 2° - Os CLUBES devem colaborar irrestritamente com as apoes de
ativapao de patrocinio dos patrocinadores da competipao indicados pela FPF.
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Art. 21 - Serao abatidas todas as despesas e dedugdes previstas na
regulamentapao da FPF e na legislagao em vigor, constantes do boletim
financeiro padrao pela FPF.
§ 1° - Os servigos prestados pelo arrecadador de campo designado pelo
CLUBE mandante, para confecgao do bordero da partida serao custeados
exclusivamente pelo CLUBE mandante.
I - O bordero da partida devera ser entregue em prazo a ser fixado pela
FPF;
II - O descumprimento e/ou irregularidade no bordero, far-se-a que a FPF
indique urn arrecadador para os proximos mandos, com expensas do CLUBE
mandante.
§ 2° - O pagamento dos valores mencionados no boletim financeiro deve
ser efetuado pelo CLUBE mandante, ate o fim da partida, pelo arrecadador de
campo designado pelo CLUBE, sob pena de:
I - Imediata suspensao da escalagao de arbitros e demais membros do
quadra movel da FPF para as proximas partidas, cujo mando de campo seja do
CLUBE devedor, ate o cumprimento da obrigagao;
II - Encaminhamento do boletim financeiro e relatorio do arrecadador de
campo ao Tribunal de Justiga Desportiva do Parana.
§ 3° - Sera aplicado W.O. ao CLUBE mandante que, nos termos do §2°
inciso I, deste artigo, impossibilitar a realizagao de partida.

Art. 22 - As partidas serao realizadas com portoes fechados, ou seja,
sem a presenga de publico.
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Art. 23 - A FRF podera alterar o nome do CAMPEONATO a qualquer
momento, devendo os CLUBES adotara designagao indicada pela FRF.

CAPITULO VII
DOS TROFEUS E TITULOS
Art. 24 - Ao CLUBE vencedor do CAMPEONATO e atribuido o tftulo de
Campeao Paranaense de Futebol Profissional da 2a Divisao - Temporada 2021,
e ao segundo colocado o titulo de Vice-Campeao, com direito aos trofeus
representatives da conquista, de posse definitiva, alem de 40 (quarenta)
medalhas de Campeao e de Vice-Campeao.
§ 1° - Ao artilheiro e ao goleiro menos vazado do CAMPEONATO serao
atribuidos os trofeus de “artilheiro do CAMPEONATO” e “goleiro menos vazado
do CAMPEONATO”, respectivamente.
§ 2° - A entrega dos trofeus ocorre em momento a livre escolha da FPF,
na praga de desporto tambem a criterio da FPF, devendo o CLUBE mandante
facilitar os trabalhos da FPF, por todos os meios a seu alcance.
§ 3° - A FPF possui a prerrogativa de instituir quaisquer outros premios
relatives ao CAMPEONATO, conforme sua conveniencia.
§ 4° - Por ocasiao da entrega da premiagao, os CLUBES Campeao e
Vice-Campeao deverao receber a sua respectiva premiagao durante a
solenidade, sob pena de ter sua conduta denunciada ao TJD/PR, que adotara
as medidas, multas e penas cabiveis ao respective caso.

CAPITULO VIII
DOS ESTADIOS E VISTORIAS
Art. 25 - Cada CLUBE tera que apresentar a FPF, no prazo de 60
(sessenta) dias antes do inicio da Competigao, os laudos tecnicos expedidos
pelos orgaos e autoridades competentes pela vistoria dos estadios, conforme o
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disposto no art. 23 da Lei 10.671/2003 - Estatuto do Torcedor, regulamentado
pelo Decreto n° 6.795/2009, observados os requisites constantes na Portaria n°
290/2015, do Ministerio do Esporte, Certificado de Vistoria do Corpo de
Bombeiros Militar (CVCB) e Certificado de Licenciamento do Corpo de
Bombeiros Militar (CLCB) nos termos do Oficio 1.210/GAB.CMDO do Comando
do Corpo de Bombeiros, ou outra que vier a substitui-la, e tendo em vista o
Termo de Ajuste de Conduta (TAG) celebrado no dia 16 de setembro de 2016
entre a FPF e o Ministerio Publico do Estado do Parana.
§ 1° - Os Laudos deverao ser entregues, impreterivelmente, ate a data de
60 (sessenta) dias antes do inicio da Competigao, com vigencia de no minimo
ate o final do CAMPEONATO.
§ 2° - Nos termos do art. 175 do CBJD, os CLUBES que percam mandos
de campo por decisao da Justiga Desportiva, deverao indicar novo local da
partida conforme previsto no RGCP/2021.
§ 3° - O desatendimento de uma das hipoteses elencadas nos § 1° e § 2°
deste artigo gera a interdigao do estadio, devendo o CLUBE envolvido indicar
nova praga desportiva, com todos os laudos aprovados e desde que ja
inspecionado pela FPF, e que esteja situado no minimo a 100 (cem)
quilometros de distancia de sua cidade sede, conforme RGCP/2021.
§ 4° - Havendo prejuizo financeiro ao CLUBE visitante (em decorrencia da
distancia aumentada), o CLUBE mandante arcara com o valor de R$10,00 (dez
reais) por quilometro rodado, correspondente a diferenga da despesa do
CLUBE visitante (diferenga

de deslocamento

ida

e volta,

estadia

e

alimentagao).
§ 5° - Tambem sera aplicado o valor mencionado no § 4° para os casos de
partidas adiadas e/ou canceladas por culpa exclusive do CLUBE mandante,
hipotese em que, a segunda viagem do CLUBE visitante devera ser
integralmente subsidiada pelo CLUBE mandante (distancia total percorrida ida e volta).
§ 6° - Tambem sera acrescido no § 5° os custos com os exames de
COVID - 19 realizados pelo CLUBE visitante no pre-jogo.
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§ 7° - O CLUBE mandante tem o prazo de 48 horas apos o horario da
partida, para realizar o deposito referente ao § 4°, § 5° ou § 6° deste artigo, na
conta da FRF, a qual repassara os valores devidos a quern de direito.
§ 8° - Apos o prazo estipulado no § 7° deste artigo, em nao sendo
efetuada a quitagao da referida despesa, sera comunicada a infragao ao
Tribunal de Justiga Desportiva do Parana, para abertura de processo
desportivo, constituindo titulo liquido, certo e exigivel em favor do CLUBE
visitante, que podera tomar as medidas cabiveis para ressarcimento.

CAPITULO IX
DAS DISPOSIQOES FINAIS
Art. 26-0 CLUBE mandante, obrigatoriamente, devera disponibilizar urn
responsavel para recepcionar a delegagao do CLUBE visitante, designando-o,
no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedencia, por correio
eletronico (e-mail) ao CLUBE visitante com copia para o DCO-FPF.

Art. 27 - Os acessos aos vestiaries devem permanecer fechados durante
as partidas, sendo abertos apos o termino de cada tempo de jogo.

Art. 28 - Os CLUBES com mando de campo devem disponibilizar uma
ambulancia, urn medico e dois enfermeiros, para cada dez mil torcedores
presentes a partida, cumprindo fielmente a Lei n° 10.671/03, alem de cumprir
todas as demais exigencias legais, relativas a seguranga do evento, bem-estar
do publico e dos demais envolvidos.
Paragrafo unico: O CLUBE mandante devera ter em sua comissao
tecnica, um medico para atendimento em campo, sem a necessidade de
registro junto ao DRT-FPF, apenas o seu nome e CRM devera ser langado na
pre-sumula.

.. __ —'
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Art. 29 - Pedidos em comum acordo para alteragoes de data ou horarios
de partidas somente serao analisadas pela FPF se realizados pelo Portal de
Clubes do sistema da FPF, com no maximo de dez dias, conforme
RGCP/2021.
Art. 30 - Sera permitido a cada CLUBE, no recinto do jogo, a permanencia
de ate 12 (doze) atletas suplentes, 01 (urn) preparador tecnico, 01 (urn) auxiliar
tecnico, 01 (urn) preparador fisico, 01 (urn) preparador de goleiros, 01 (urn)
medico, 01 (urn) fisioterapeuta, massagista ou enfermeiro.

Art. 31 - O CLUBE mandante devera indicar no minimo 02 (dois) ate 04
(quatro) maqueiros, igual ou maiores de 18 (dezoito) anos de idade.

Art. 32-0 CLUBE mandante deve providenciar no minimo 02 (dois) ate
06 (seis) gandulas, igual ou maiores de 18 (dezoito) anos de idade.

Art. 33 - Todos os atos da FPF relacionados ao CAMPEONATO serao
publicados no site www.federacaopr.com.br, nos links “Boletim Oficial” e
“Competigoes”,

que

deve

ser

acessado

diariamente

pelos

CLUBES

participantes, para conhecimento e cumprimento.

Art. 34 - Os CLUBES que concordam em participar do CAMPEONATO
reconhecem a legitimidade do presente REC e o aprovam integralmente, sem
restrigoes, comprometendo-se a cumpri-lo.

Art. 35-0 protocolo de jogo e acessos deste CAMPEONATO, se torna
parte integrante deste REC, permanecendo em vigor em razao da pandemia da
COVID-19, enquanto houver necessidade.
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Art. 36 - Conforme protocolo de jogo deste CAMPEONATO, todos os
participantes de cada partida deverao preencher o questionario epidemiologico
e anexar via sistema Egol, o respective exame para COVID-19, ate 24 (vinte e
quatro) horas anteriores ao jogo.
§ 1° - Os individuos que nao preencherem o questionario epidemiologico e
nao apresentarem o exame nao terao acesso ao interior do estadio;
§ 2° - A FPF aplicara W.O. ao CLUBE que der causa a nao realizagao da
partida em razao da nao apresentagao dos documentos mencionados no caput.

Art. 37 - Compete exclusivamente a FPF resolver os casos omissos e
interpretar o disposto neste REC, cabendo ao Presidente da FPF expedir atos
e instrugoes que se fizerem necessaries para o bom e fiel cumprimento deste
regulamento.

Curitiba, 28 de Junho de 2021.

/
V

HELIO PEREIRA CURYX
Presidente
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CLUBES PARTICIPANTES DA TEMPORADA 2021:

APUCARANA SPORTS
ARAUCARIA ECR
A.A. IGUAQU
CLUBE ANDRAUS BRASIL
CLUBE ESPORTIVO UNIAO
INDEPENDENTE FUTEBOL SAO-JOSEENSE
NACIONAL AC
PRUDENTOPOLIS FC
PSTC
VERE FC
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