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Parque Villa-Lobos 

Regulamento para o Uso dos Campos de Futebol 

1º semestre de 2018 

Objeto 

Por conta da grande procura de frequentadores para a utilização 
dos dois campos gramados oficiais do Parque Villa-Lobos (Campo I e 
Campo II) e para atender a todos com isonomia mediante um sorteio 
feito pela administração do parque. Fica estipulado o que abaixo 
segue: 

Os sorteios ocorrem nos meses de novembro, onde são definidos os 
jogos de janeiro a junho, e maio, onde são definidos os de julho a 
dezembro. 

Os jogos ocorrem aos sábados e domingos: das 8h às 10h, das 
10h30 às 12h30, das 13h às 15h e das 15h30 às 17h30. 

Lembrando que o parque não realiza campeonato, apenas cede 
o espaço para determinado time e o mesmo pode convidar outros 
times, inscritos ou não, para jogar no dia e horário definido pelo sorteio. 
Cabe salientar que tais fatos se fazem necessários para que todos os 
frequentadores do Parque tenham a mesma possibilidade de utilizar o 
espaço Público, sendo de inteira responsabilidade do time inscrito os 
imprevistos nos campos de futebol. 

Da inscrição 

As inscrições abrirão dia 07 de Novembro de 2017 às 10h e 
encerrarão dia 09 de Novembro de 2017 às 15h. 

As inscrições serão realizadas através de um formulário no site 
oficial do parque: www.parquevillalobos.sp.gov.br. 
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Cada time deverá ter um responsável para contato com 
administração do Parque o qual deverá fornecer no ato da inscrição 
telefone para contato e e-mail. Será permitido apenas um responsável 
por time. 

Os times deverão ser formados por um mínimo de 11 (onze) atletas 
e um máximo de 22 (vinte e dois). Sendo que no ato da inscrição do 
sorteio deverá apresentar lista contendo o nome completo de cada 
jogador bem como o CPF de cada um. 

Fica estabelecido que cada atleta poderá participar de apenas 
uma agremiação, sendo certo que havendo duplicidade, ambos os 
times poderão ser excluídos do sorteio, a critério da Administração do 
Parque. 

Informações necessárias para efetuar a inscrição: 

• Nome do Time 

• Responsável: nome completo, CPF, telefone e e-mail 

• Jogadores: nome completo e CPF 

Do sorteio 

O sorteio será realizado pela administração do parque Villa-Lobos. 

A quantidade de times contemplados pelo sorteio pode variar com 
o total de horários disponíveis no semestre em questão. 

Do resultado 

A lista com os times contemplados será postada no dia 01 de 
Dezembro de 2017 a partir das 10 horas da manhã no site oficial do 
parque. 

O resultado com a escala dos dias e horários cedidos a cada time 
será enviado por e-mail aos devidos representantes. 

Lembrando que os times não contemplados pelo sorteio serão 
inseridos em uma lista de espera. No caso de desistência de algum time, 
a administração do parque entrará em contato com os times em 
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espera, respeitando uma ordem de classificação, para averiguar o 
interesse e conseguir ceder este horário em aberto e assim 
sucessivamente até preencher os horários disponibilizados. 

Das trocas 

Qualquer solicitação para troca de horário deverá ser 
encaminhada através de documento protocolado diretamente na 
Administração do Parque para análise e deliberação com de 20 (vinte) 
dias de antecedência. 

Da liberação do campo 

Para liberação do campo, o time deverá comparecer no dia e 
hora estipulados e procurar pelo funcionário do Parque ou o prestador 
de serviço (vigilante) para liberação do local. 

Cabe mencionar que os funcionários terão em seu poder a lista 
dos horários e os times com os jogadores e CPFs. O time deverá 
apresentar, pelo menos, 10 jogadores e seus respectivos CPFs 
cadastrados no momento de inscrição. 

O time adversário somente será autorizado entrar no campo com a 
presença da agremiação inscrita oficialmente. 

Da utilização 

Não é permitido o uso de faixas, papéis picados, fogos, rojões, 
sinalizadores e semelhantes. 

É proibida a entrada de bicicletas ou equipamentos que possam 
danificar os gramados. 

É proibido jogar lixo nos gramados e, em caso de o campo ser 
deixado sujo, o time poderá ser punido em uma próxima partida. 

Se houver briga durante os jogos, os times envolvidos terão os jogos 
já agendados cancelados, e serão impedidos de participar dos 
próximos sorteios. 

Não é permitido o uso de chuteiras com trava de aço. 

Após as inscrições não será permitido acrescentar novos jogadores 
ao time. 
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Os times inscritos que não preencherem os campos devidos (nome 
completo, CPF e dados para contato com o representante do time), 
serão excluídos sem aviso prévio. 

Em dias com chuva ou após chuva com o campo ainda molhado 
não haverá jogo e a partida será cancelada. 

Visando a preservação dos gramados, o líder da vigilância será 
responsável por analisar as condições de uso na data. 

É de suma importância que o time responsável entregue o campo 
assim como o encontrou, zelando pela limpeza e conservação para os 
próximos times. 

Não serão divulgadas informações pessoais dos times aos demais 
jogadores. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a administração do 
Parque através do e-mail pvl@sp.gov.br ou telefone (11) 2683-6302. 

mailto:pvl@sp.gov.br

