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REGULAMENTO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL AMERICANO 2017 – BFA
As regras de jogo válidas para a disputa da BFA são as da IFAF, traduzidas e adaptadas pela ANAFAB (em
sua versão 2017). Caso haja conflito entre as regras do livro de regras com este Regulamento, prevalecerá
o estabelecido no Regulamento da BFA 2017.
Um Comitê Gestor, formado por 02 (dois) representantes de cada Conferência e um Presidente, será o
responsável por acompanhar e garantir o cumprimento deste Regulamento.
Os representantes que compõem o Comitê Gestor de 2017 são:
Presidente: Marcelo Bruno (Botafogo Reptiles)
Sudeste: José Caldas (Tritões) e Marcel Dantas (Vasco da Gama Patriotas)
Sul: Fábio Naldino (Coritiba Crocodiles) e Bruno Takahashi (T-Rex)
Centro-Oeste: Igor Furtado (Goiânia Rednecks) e Paulo César (Cuiabá Arsenal)
Nordeste: Bruno Rocha (Ceará Caçadores) e Diego Martins (João Pessoa Espectros)
SEÇÃO 1. DAS INSCRIÇÕES
Art.1. Os documentos necessários para a filiação dos jogadores que estarão aptos a jogar no campeonato
são:
a) Cadastro completo do jogador com foto padronizada no sistema da BFA, conforme orientação
divulgada pelo Comitê Gestor;
b) Termo de responsabilidade e concessão do direito de imagem preenchido e assinado, com
upload feito no sistema da BFA. No caso de atletas menores de 18 anos e maiores de 16, o termo
deve ser assinado pelos pais e/ou responsáveis, com firma reconhecida.
c) Pagamento da inscrição da equipe, em valor definido pelo Comitê Gestor, devidamente efetuado
e comprovado junto à Associação de Clubes, respeitada a antecedência prevista no art. 2 o deste
regulamento.
Parágrafo único: Todos os atletas inscritos devem ter 16 anos completos na data de inscrição;
Art.2. A taxa de inscrição será direcionada para cobrir despesas nacionais e regionais.
As equipes devem efetuar o pagamento integral do valor da inscrição até o dia 23/06/2017. O Anexo A Orçamento detalha os gastos previstos, tanto nacionais quanto regionais.
Art.3. O prazo para inscrição dos jogadores para a primeira etapa encerra-se às 23h59min do dia
23/06/2017 (Sexta-Feira). A segunda etapa de inscrições iniciará em 01/08/2017, e o prazo limite para
inscrições será em 11/08/2017.
Art.4. Cada equipe deverá filiar um mínimo de 30 jogadores para a primeira rodada da temporada de
2017, ou seja, até a data limite de 23/06/2017 conforme a regra do art. 1o. Não há limite máximo de
inscrição de jogadores por equipe.
Parágrafo único: apesar de não haver limite de quantidade de atletas inscritos no campeonato, uma
equipe só poderá utilizar um máximo de 99 atletas em cada partida.
Art.5. Para participar de uma partida, as equipes deverão relacionar um mínimo de 30 jogadores e até 12
pessoas para compor a comissão técnica/staff.
Art.6. Um jogador somente poderá jogar por uma única equipe durante a temporada.
Art.7. Para estarem aptos a participar de partidas dos Playoffs, os atletas precisam ter participado de pelo
menos metade (50%, com arredondamento para cima) das partidas da equipe na Temporada Regular.
Parágrafo Único: entenda-se por “participar”, assinar a súmula, mesmo que o atleta não tenha entrado
em campo.

- BRASIL FUTEBOL AMERICANO
TEMPORADA 2017
Penalidades por utilizar um jogador com inscrição irregular: a equipe será punida com W.O., e deverá
pagar multa administrativa de R$ 5.000, além de estar suspensa do campeonato, e impedida de participar
das edições 2017 e 2018 da BFA.
Da inscrição e utilização de jogadores estrangeiros
Art.8. Jogadores estrangeiros registrados na BFA serão ranqueados de acordo com sua experiência prévia
no futebol americano, de acordo com os critérios abaixo:
a)

Jogadores estrangeiros com experiência na NFL (National Football League) e CFL (Canadian
Football League) receberão 8 pontos no ranking;
b) Jogadores estrangeiros com experiência em ligas universitárias nos Estados Unidos (incluindo
todas as divisões da NCAA, National Collegiate Athletic Association, da NAIA, National Association
of Intercollegiate Athletics, entre outras associações) receberão 5 pontos no ranking;
c) Jogadores estrangeiros com experiência no high-school dos Estados Unidos, em outras ligas
universitárias, semiprofissionais e profissionais adultas, da América do Norte, Europa, Ásia e
Oceania receberão 4 pontos no ranking.
d) Jogadores estrangeiros com experiência em campeonatos adultos na América Central, América
do Sul ou África e em campeonatos juvenis (até 20 anos) em qualquer outro país que não Estados
Unidos, receberão 1 ponto no ranking.
e) Jogadores estrangeiros sem experiência prévia no futebol americano não serão pontuados,
equivalendo-se, nesse caso, a jogadores brasileiros.
Parágrafo primeiro: em caso de jogadores cuja experiência se encaixe em mais de um dos critérios acima,
sua pontuação no ranking será igual ao maior valor, não ocasionando soma.
Parágrafo segundo: a pontuação de que fala o artigo deve ser informada pela equipe no momento do
registro dos jogadores no sistema de inscrição, e será avaliada pelo Comitê Gestor, que irá avaliar e corrigir
a pontuação caso seja necessário.
Parágrafo terceiro: ao inscrever um estrangeiro no sistema (prazo: 23/06, conforme Art. 3), o time deverá
informar a nacionalidade do atleta e sua pontuação.
 Até o dia 25/06, o Comitê Gestor irá avaliar as pontuações. Caso haja alguma inconsistência, o
Comitê informará à equipe até essa data (25/06), e a equipe terá até o dia 27/06 para apresentar
defesa da pontuação.
 Até o dia 29/06, o Comitê Gestor informará a decisão final sobre a pontuação do atleta (apenas
nos casos em que houver inconsistência no ato da inscrição).
Art.9. A utilização dos atletas estrangeiros por cada partida deverá ser limitada a um máximo acumulado
de 12 (doze) pontos no ranking de que fala o artigo 8º.
Penalidade: caso seja constatado pelo Comitê Gestor que uma equipe utilizou um jogador estrangeiro
inscrito com pontuação menor do que a devida, ou caso a equipe utilize em uma partida jogadores
estrangeiros cuja soma da pontuação ultrapasse o limite definido no Art.9, tal equipe será punida com
W.O., deverá pagar multa de R$ 5.000, será excluída da competição 2017, e impedida de participar da
edição de 2018 da BFA.
SEÇÃO 2. OPERAÇÕES DE JOGO
Estrutura de campo
Art.10. Devem ser respeitadas todas as definições do Livro de Regras 2017, disponibilizado pela ANAFAB
em relação aos itens listados abaixo:
- Do campo de jogo, gols, capitães de times, time vencedor e placar final, tempo de jogo.
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Exceção: pinturas de propaganda no campo de jogo são permitidas, contando que não sobreponham
pinturas e marcações indicativas (números, linhas de 5 jardas, hashmarks, etc).
Penalidades:
a) Multa Administrativa de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a cada item descumprido, ou
irregular, em relação à pintura de campo e estrutura de jogo (pylons, linhas de gol, numeração
de jardas, linhas a cada cinco jardas e hashmarks).
b) A falta de hashmarks e de números indicadores a cada 10 jardas acarretará em uma multa
administrativa de R$ 1.500,00.
c) A falta das traves resultará em W.O. contra o time mandante, e multa administrativa de R$
5.000,00.
Art.11. Para a função de carregar o pirulito e o contador de descidas, a equipe mandante deve indicar três
pessoas, que serão orientadas pela arbitragem antes e durante a partida.
Credenciamento
Art.12. O delegado do evento será indicado pelo Comitê Gestor de cada Conferência.
Art.13. Só será permitida a permanência na sideline e dentro de campo de jogadores e integrantes da
comissão técnica/staff desde que inscritos na partida e devidamente identificados.
Art.14. Além destes já citados, o delegado do evento poderá autorizar acesso ao campo e cabine de
transmissão para no máximo mais 10 (dez) pessoas de cada equipe e membros da imprensa devidamente
credenciados para o evento, identificando-as em súmula de acordo com sua função e número de
documento (RG ou CPF) e disponibilizando credencial da BFA.
Arbitragem
Art.15. O jogo deve ser jogado sob a supervisão de no mínimo cinco e no máximo oito árbitros. As equipes
de arbitragem serão designadas pelo Comitê Gestor da BFA, em conjunto com a ANAFAB.
Art.16. As taxas de arbitragem devem ser pagas pela equipe mandante, em valores estabelecidos com a
Federação local e ANAFAB. Quando necessário, os custos de deslocamento de árbitros para a cidade onde
será realizado o jogo, também são de responsabilidade da equipe mandante.
Mercy Rule
Art.17. Será adotada a Mercy Rule, a qual afirma que, no intervalo de uma partida, se a diferença entre
as equipes for maior de 35 pontos, a arbitragem suspende as pausas no cronômetro que marca o tempo
de jogo até que a diferença de pontos seja menor ou igual a 35 pontos, ou até o final da partida. O
cronômetro só será paralisado em casos de pontuação, time-outs ou no final de um período.
Obrigações do Time Mandante
Art.18. Disponibilizar 01 (uma) ambulância com ao menos um socorrista, que deve estar presente 30
minutos antes do início da partida e permanecer no local até o final do evento.
Parágrafo primeiro: A partida só pode ser iniciada com a presença da ambulância. Caso a ambulância não
esteja no local em até 30 minutos após o horário marcado, o delegado do evento deve anunciar o W.O.
contra a equipe mandante.
Parágrafo segundo: Caso a ambulância deixe o local da partida, esta deve ser paralisada imediatamente
pelo delegado do evento, aguardando o retorno da ambulância, para a continuação da partida.
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Penalidades: A falta de ambulância resultará em W.O. contra o time mandante e Multa Administrativa de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Art.19. Fornecer hidratação para o time visitante, que deverá ser de no mínimo 100 (cem) litros de água
mineral, 20 kg de gelo, recipiente térmico com capacidade de pelo menos 10 litros, copos ou garrafas para
armazenamento e distribuição, além de mesa ou qualquer superfície não rente ao chão que proporcione
maior facilidade para a distribuição de água entre a equipe visitante.
Art.20. Fornecer hidratação para a equipe de arbitragem, que deverá ser de no mínimo 10 (dez) litros de
água, e estrutura para que seja mantida gelada e servida em copos ou garrafas individuais.
Parágrafo único: caso seja constatado que a equipe visitante ou os árbitros estão sem água mineral para
hidratação, o delegado do evento deve solicitar ao referee que interrompa o jogo. A equipe mandante
terá 30 minutos para fornecer hidratação.
Penalidades: Caso a equipe mandante falhe em fornecer hidratação para a equipe visitante ou para os
árbitros, pagará uma multa administrativa de R$ 1.000,00 (mil reais).
Art.21. A forma de cobrança de ingresso para os jogos é de responsabilidade única e exclusiva da equipe
mandante, assim como as responsabilidades legais e fiscais sobre a cobrança.
Parágrafo único: Não haverá cobrança de entrada para jogadores, comissão ou qualquer pessoa inscrita
na lista da equipe visitante, nem de árbitros e delegados.
Art.22. Jogos em estádios sem iluminação artificial não podem ter seu início marcado para após às 14:30,
para evitar riscos de interrupção da partida por falta de iluminação. Caso isso venha a acontecer, o
ocorrido deve constar em súmula, e o caso analisado pelo Comitê Gestor do campeonato.
Art.23. O time mandante deve realizar atualização online do jogo através de “play by play”, a ser divulgado
na ferramenta ou rede social de sua escolha.
Exceção: Caso seja realizada transmissão online do jogo, o play by play não será necessário.
Penalidade: Multa administrativa de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Obrigações do Time Visitante
Art.24. Nos jogos fora de casa, os times devem chegar ao local do jogo com no mínimo 2h (duas) horas
de antecedência.
Parágrafo único: é obrigação das equipes manter contato com o delegado do evento em caso de atraso.
Caso uma das equipes não se reporte em campo em até 30 minutos (tolerância máxima) após o horário
previsto para o início da partida, W.O. será decretado contra a equipe atrasada.
Penalidades para atrasos:
 Dentro da tolerância estabelecida - Multa Administrativa de R$ 500,00 (quinhentos reais).
 Atrasos superiores à tolerância máxima informada no Artigo 24 - a equipe atrasada será
penalizada tendo WO decretado contra si, e deverá pagar multa administrativa de R$ 5.000,00.
Obrigação de ambas as equipes
Art.25. Apresentar documento de identificação com foto ao delegado e assinar súmula do jogo.
Penalidades para não apresentação de no mínimo 30 jogadores portando documentos: W.O. e multa
administrativa de R$ 5.000,00.
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SEÇÃO 3. DA ESTRUTURA DO EVENTO
Art.26. Os locais dos jogos devem dispor de:
a) Separação obrigatória entre o campo e a arquibancada;
b) Mínimo de três seguranças uniformizados e facilmente identificáveis;
c) Caso a equipe mandante opte pela cobrança do acesso ao jogo deverá, obrigatoriamente, dispor
de acomodação para, no mínimo, 200 pessoas sentadas;
d) Mínimo de 02 (dois) vestiários (time visitante e arbitragem), com no mínimo dois chuveiros para
a equipe visitante e no mínimo um chuveiro para a equipe de arbitragem. O vestiário da equipe
mandante é opcional. Para jogos realizados na Região Sul do país, é obrigatório que os chuveiros
sejam de água quente;
e) Placar manual ou eletrônico;
f) Disponibilizar narração ou sistema "Public Announcer" ao vivo.
Penalidades: Multa administrativa de R$ 300,00 (trezentos reais) a cada item descumprido.
Sobre a filmagem dos jogos
Art.27. É de responsabilidade do mandante gravar os jogos, editar e enviar por completo o vídeo no Canal
da BFA do Youtube, até as 23h59min da quarta-feira após o jogo, respeitando a seguinte nomenclatura:
Mandante x Visitante - BFA 2017 (Conferência).
Exemplo: João Pessoa Espectros 14 x 14 Ceará Caçadores - BFA 2017 (Conferência Nordeste).
Parágrafo Primeiro: os seguintes critérios deverão ser obedecidos:
a) Os jogos deverão ser gravados e enviados em HD, com resolução mínima de 720p (1280 x 720);
b) A câmera deverá estar posicionada a uma altura de no mínimo 5 (cinco) metros, favorecendo a
captação do maior número de jogadores em campo possível;
c) Não deverá haver “zoom”, câmera lenta ou qualquer outro recurso que modifique a imagem do jogo;
d)Os vídeos devem ser editados, mantendo-se cerca de 3 a 5 segundos antes do início de cada jogada
(snap) e após o fim das jogadas, cortando-se apenas os intervalos entre as jogadas;
e) Todas as jogadas devem ser filmadas e inseridas no vídeo, até aquelas em que existam faltas antes do
snap;
f) O vídeo final deve conter:
- Placar do jogo, que deve ser atualizado à media em que as pontuações ocorrem;
- O quarto em que o jogo se encontra (tempo);
- Logo da BFA, conforme orientado pelo Comitê Gestor.
Penalidades:
I) Multa de R$ 150,00 (cento e cinquenta) pelo vídeo postado após o prazo limite e mais R$ 100,00 (cem
reais) a cada novo atraso de 24h. Até atingir o limite das 23h59min do sábado seguinte ao final de semana
do jogo, após esse prazo a equipe será cobrada por não disponibilizar o vídeo;
II) Multa de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) para casos em que a equipe não disponibilize o vídeo
do jogo;
III) Multa de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para o vídeo que não cumprir as exigências dos itens
“a” e/ou “b” acima citados;
IV) Multa de R$ 100,00 (cem reais) em caso de não cumprir as exigências dos itens “c”, “d” e/ou “e” em
mais de 10% das jogadas;
V) Multa de R$ 50,00 (cinquenta reais) por não cumprir as exigências do item “f”.
SEÇÃO 4. DA BOLA DE JOGO
Art.28. As bolas devem seguir as especificações do Manual de Arbitragem.
Penalidades: A falta de bolas em condições de uso resultará em W.O. contra o time mandante, e multa
administrativa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
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Art.29. O time visitante pode disponibilizar bolas legais que deseje usar enquanto em posse da bola.
Durante a partida inteira, qualquer time pode usar uma bola nova ou seminova de sua escolha quando
em posição, contanto que a bola encontre as especificações exigidas e tenham sido medidas e testadas
de acordo com a regra.
Parágrafo único: Todas as bolas devem ser entregues ao referee para teste no mínimo 30 minutos antes
do início da partida e sempre que solicitado por ele.
SEÇÃO 5. UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE JOGADORES
Definição de uniformes
Art.30. Todas as equipes devem ter disponíveis pelo menos 2 (dois) jogos de uniforme, sendo um deles
com jersey com a cor branca predominante.
Parágrafo primeiro: Em todos os jogos, apenas uma das equipes poderá utilizar seu uniforme onde o
branco predomina, de forma que uma das equipes em campo use jerseys predominantemente brancas,
e a outra, jerseys de outra cor predominantemente.
Parágrafo segundo: Todas as equipes deverão informar ao Comitê Gestor do Campeonato até o dia
01/06/2017 (um mês antes da primeira rodada) os uniformes que utilizarão nas partidas em que forem
mandantes. Essa informação será compartilhada com todas as equipes, para que os visitantes tomem
conhecimento, e programem o uso de uniforme contrastante.
Parágrafo terceiro: Caso ambas as equipes entrem em acordo para inversão das cores, devem comunicar
ao Comitê Gestor com pelo menos 72h de antecedência à partida.
Penalidades: caso uma equipe se apresente para o jogo com uniforme diferente do registrado, acarretará
em multa administrativa no valor de R$ 2.000 (dois mil reais).
Caso o referee da partida julgue que as cores não são contrastantes, de modo a impedir a realização do
jogo, a equipe que tiver descumprido o regulamento será penalizada com W.O, e multa administrativa de
R$ 5.000.
Parágrafo quarto: É recomendado que as camisas tenham o logotipo da BFA 4 (quatro) centímetros
estampado na parte da frente da gola.
Art.31. As meias fazem parte do uniforme, devendo seguir cores padronizadas para todos os jogadores
das equipes.
Art.32. As calças de jogo devem obrigatoriamente seguir o mesmo padrão para toda a equipe.
Art.33. Os capacetes de jogo devem obrigatoriamente seguir o mesmo padrão para toda a equipe.
Art.34. Sugere-se que artigos e acessórios utilizados pelos atletas devem seguir uma das cores padrão do
time (camisas e calças de compressão, armbands, toalhas, etc). Esse não é um item obrigatório, mas
sugerido pelo Comitê Gestor, para uma melhor imagem dos uniformes das equipes nos jogos do
campeonato.
Equipamento Obrigatório
Art.35. A orientação do livro de regra sobre proteções para membros inferiores (quadril, cóccix, joelho e
coxas) torna-se uma recomendação, não sendo item obrigatório, mas sugerido pelo Comitê Gestor.
Art.36. Todos os demais itens relacionados a equipamentos utilizados por atletas devem seguir as regras
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do Livro de Regras 2017 recomendado pela ANAFAB.
SEÇÃO 6. DO SISTEMA DE DISPUTA
Art. 37. O campeonato é dividido em quatro conferências, conforme Anexo B – Formato de disputa e
tabela de jogos.
Parágrafo único: As equipes de cada conferência jogarão entre si, seguindo a tabela e formato de disputa
em anexo, para definir os 4 times que disputarão playoffs regionais (semifinais e final regional). Os playoffs
regionais definirão o campeão de cada Conferência.
Art. 38. Em caso de empate no número de vitórias, a classificação das equipes, dentro dos grupos, como
também dentro de cada Conferencia se dará pelos seguintes critérios, na ordem abaixo:
a) No caso de empate entre duas equipes: vitória no confronto direto;
b) No caso de empate entre mais de duas equipes, ou caso duas equipes empatadas não tenham
confronto direto para desempate:
1. Maior força de tabela entre as equipes empatadas;
2. Maior número de vitórias nos confrontos entre as equipes empatadas;
3. Maior saldo de pontos nos confrontos entre as equipes empatadas;
4. Sorteio.
Parágrafo primeiro: a força de tabela de cada equipe de que trata o item b.1 acima é definida como a
soma das vitórias de todos os adversários (cada adversário só pode ser considerado uma única vez) da
equipe na temporada regular, dividido pela soma quantidade de jogos de cada adversário.
Parágrafo segundo: para desempate entre mais de uma equipe, devem ser aplicados os critérios do item
“b” acima, um a um. Ao passo que forem sendo definidas as equipes classificadas, os critérios de
desempate voltam a ser aplicados desde o item “a”.
Art. 39. O último colocado de cada Conferência será rebaixado, perdendo o direito de disputar o BFA no
ano seguinte. Essas vagas serão direcionadas aos campeões das Conferências da Liga Nacional 2017,
organizada pela Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA).
Art.40. Os quatro campeões de conferência avançam para a fase chamada Playoffs Nacionais,
constituídos por semifinais nacionais e Final Nacional (denominada Brasil Bowl), a serem disputadas nas
datas previstas na tabela do Anexo B.
Art.41. O mando de campo das semifinais nacionais, e prioridade para mando de campo do Brasil Bowl
seguem os seguintes critérios pré-estabelecidos pelo Comitê Gestor do Campeonato.
Parágrafo primeiro: haverá um rodízio entre as Conferências para o mando de campo dos playoffs
nacionais, conforme Anexo C – Definição de mandos de campo para playoffs nacionais.
Art.42. Um time pode solicitar ao Comitê Gestor o adiamento de um jogo, desde que comprovadamente
por motivo fortuito, que impossibilite sua realização, em até 48 (quarenta e oito) horas, anteriores ao seu
início.
Penalidades: O adiamento de um jogo após este prazo resultará em multa administrativa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) contra o time em questão.
Art.43. Em casos de interrupção de jogos por motivos fortuitos, fica definido que o jogo é suspenso e
que:
a) Em caso de transcorrido menos de 3/4 (três quartos) do jogo, ele é suspenso e o restante da
partida pode ser remarcada para uma nova data, conforme definição do Comitê Gestor;
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b) Se neste caso o placar apontar uma diferença igual ou superior a 30 pontos, será decretado o
encerramento do jogo;
c) Em caso de transcorrido mais de 3/4 (três quartos) do jogo, ele é dado por encerrado;
Art.44. Caso ocorra um WO, o placar do jogo será de 49 a 00.
Art. 45. As datas previstas na tabela do anexo B indicam o final de semana em que a partida será realizada.
Os mandantes devem informar ao Comitê Gestor a data, horário e cidade em que será o jogo com 30 dias
de antecedência.
Caso o mandante não tenha essas informações definidas, deve informar ao Comitê Gestor a data e local
mais prováveis da partida, e poderá solicitar um prazo adicional (de no máximo 7 dias) para confirmação.
Parágrafo primeiro: Caso haja alguma alteração na cidade indicada como provável sede do jogo após o
prazo limite (23 dias antes da partida), o mandante deverá arcar com as despesas adicionais do visitante
incorridas com deslocamento, mediante comprovação.
Parágrafo segundo: Cabe ao Comitê Gestor acompanhar as definições de mando de campo dos jogos de
cada conferência, e deliberar caso não haja confirmação após o prazo estabelecido no artigo anterior.
Art. 46. Alterações de datas na tabela podem ser solicitadas pelos times ao Comitê Gestor, que deverá,
em contato com as equipes envolvidas e a ANAFAB, determinar a viabilidade da alteração da data do jogo.
SEÇÃO 7. DISPOSIÇÕES GERAIS
Pagamento das Multas
Art.47. Todas as multas previstas neste Regulamento devem ser pagas à Associação de Clubes de Futebol
Americano no Brasil em no máximo 10 (dez) dias úteis após publicação oficial da decisão do Comitê Gestor.
Parágrafo Primeiro: As multas que não forem pagas dentro do prazo de que fala o caput deste artigo
sofrerão acréscimo de R$ 50 (cinquenta reais) e juros de 3% ao mês.
Parágrafo segundo: Uma equipe penalizada não poderá disputar nenhuma partida enquanto não tiver
quitado todas as multas pendentes (que estejam fora do vencimento estabelecido no Artigo 43), sob a
penalidade de ter um W.O. decretado contra si, multa administrativa de R$ 5.000,00, exclusão do
Campeonato 2017, e impedimento de participar da edição de 2018.
Art.48. Todos os valores arrecadados com o pagamento de multas decorrentes de infrações das equipes
e ocorridas durante o Campeonato Brasileiro serão contabilizados e revertidos para um fundo de
aplicação exclusiva no próprio Campeonato, a critério do Comitê Gestor Diretoria da BFA, seja na edição
2017 ou em edições posteriores.
Parágrafo Único: o Comitê Gestor realizará prestações de contas bimestrais sobre os recursos do fundo
de que fala o caput deste artigo, bem como sobre a adimplência ou inadimplência das equipes infratoras.
Casos Omissos
Art.49. A decisão em relação a casos omissos a este regulamento é de responsabilidade do Comitê Gestor.
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ANEXO B - FORMATO DE DISPUTA E TABELA DE JOGOS
Do modelo de disputa
A BFA 2017 será disputada em quatro conferências: Sul, Sudeste, Centro Oeste e Nordeste.
O campeonato começa no dia 01 de julho e termina no dia 09 ou 10 de dezembro. A seguir estão
especificados os times, confrontos, datas e modos de classificação para os playoffs.
Equipes
Os 30 times distribuídos entre as conferências são:
Centro Oeste: Arsenal – Cuiabá, MT; Coyotes – Sinop, MT; Tubarões – Brasília, DF; Rednecks – Goiânia,
GO; Predadores – Campo Grande, MS
Sudeste: Reptiles – Rio de Janeiro, RJ; Flamengo – Rio de Janeiro, RJ; Patriotas – Rio de Janeiro, RJ;
Steamrollers – São Paulo, SP; Lions – São Paulo, SP; Storm – São Paulo, SP; Tsunami – Santos, SP; Cruzeiro
– Belo Horizonte, MG; Locomotiva – Belo Horizonte, MG; Tritões – Vila Velha, ES
Sul: T-Rex – Timbó, SC; Istepôs – São José, SC; Crocodiles – Curitiba, PR; HP – Curitiba, PR; Brown Spiders
– Curitiba, PR; Juventude – Juventude, RS; Soldiers – Santa Maria, RS
Nordeste: Caçadores – Fortaleza, CE; Bulls – Natal, RN; Petroleiros – Mossoró, RN; Tropa – Campina
Grande, PB; Espectros – João Pessoa, PB; Mariners – Recife, PE; Pirates – Recife, PE; Vitória – Salvador, BA.
Modelo de disputa
Para todas as conferências, a classificação e critérios de desempate seguem o que determina o
regulamento.
Temporada regular
Conferência Sul
Na conferência Sul a disputa acontece com sete equipes, e todos se enfrentam na fase regular da
competição. Após os seis jogos de temporada regular, o time melhor classificado recebe o quarto colocado
e o segundo melhor classificado recebe o terceiro colocado, definindo assim as semifinais de conferência.
O mando de campo da final de conferência será da equipe classificada com a melhor campanha na
temporada regular.
Conferência Sudeste
Na conferência Sudeste a disputa acontece com dez equipes, separadas em dois grupos de cinco equipes.
A distribuição dos grupos é:



Grupo Oeste: Flamengo Futebol Americano; Vasco da Gama Patriotas; Santos Tsunami;
Corinthians Steamrollers; Sada Cruzeiro
Grupo Leste: Lusa Lions; Vila Velha Tritões; Botafogo Reptiles; Minas Locomotiva; São Paulo
Storm

As equipes jogam contra todos os times dentro do próprio grupo e um jogo contra um adversário do outro
grupo. Os confrontos entre grupos foram definidos em função de equilíbrio de distâncias viajadas, e são
os seguintes (mandante x visitante):
•
Locomotiva x Cruzeiro
•
Corinthians x Storm
•
Botafogo x Flamengo
•
Santos x Lusa
•
Tritões x Vasco
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Após os jogos da temporada regular, a equipe melhor classificada dentro de cada grupo estará
automaticamente classificada para a semifinal de conferência como mandante. As duas melhores
campanhas em seguida, independente de grupo, se classificam como terceiro e quarto colocado. O
campeão de grupo melhor classificado recebe o quarto colocado, e o outro campeão de grupo recebe o
terceiro colocado. O mando de campo da final de conferência será da equipe classificada com a melhor
campanha na temporada regular.
Conferência Centro Oeste
Na conferência Centro Oeste a disputa acontece com cinco equipes, e todos se enfrentam na fase regular
da competição. Após os quatro jogos de temporada regular, o time melhor classificado recebe o quarto
colocado e o segundo melhor classificado recebe o terceiro colocado, definindo assim as semifinais de
conferência. O mando de campo da final de conferência será da equipe classificada com a melhor
campanha na temporada regular.
Conferência Nordeste
Na conferência Nordeste a disputa acontece com oito equipes, separadas em dois grupos de quatro
equipes. A distribuição dos grupos é:



Grupo Norte: Ceará Caçadores; Bulls Potiguares; Mossoró Petroleiros; Tropa Campina.
Grupo Sul: João Pessoa Espectros; Recife Mariners; Recife Pirates; Vitória FA.

As equipes jogam contra todos os times dentro do próprio grupo e três jogos com adversários do outro
grupo, tendo a seguinte regra para definir os confrontos entre equipes de grupos diferentes:
• Seed 1 (baseado na classificação final do ano anterior) não enfrenta seed 4;
• Seed 2 não enfrenta seed 3.
Após os jogos da temporada regular, a equipe melhor classificada dentro de cada grupo estará
automaticamente classificada para a semifinal de conferência como mandante. As duas melhores
campanhas em seguida, independente de grupo, se classificam como terceiro e quarto colocado. O
campeão de grupo melhor classificado recebe o quarto colocado, e o outro campeão de grupo recebe o
terceiro colocado. O mando de campo da final de conferência será da equipe classificada com a melhor
campanha na temporada regular.
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Calendário
Os confrontos da temporada regular, por conferência, estão listados a seguir:
Sul
08 ou 09
de julho
22 ou 23
de julho
05 ou 06
de agosto
19 ou 20
de agosto
02 ou 03
de
setembro
16 ou 17
de
setembro
30/09 ou
01/10

JUVENTUDE
ISTEPÔS
HP
SOLDIERS
JUVENTUDE
TREX
SOLDIERS
ISTEPÔS
TREX
BROWN SPIDERS
CROCODILES
HP
SOLDIERS
HP
BROWN SPIDERS
TREX
CROCODILES
BROWN SPIDERS
CROCODILES
ISTEPÔS
JUVENTUDE

Centro Oeste
08 ou 09 de julho
15 ou 16 de julho
29 ou 30 de julho
12 ou 13 de agosto
26 ou 27 de agosto
09 ou 10 de setembro

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

SOLDIERS
CROCODILES
BROWN SPIDERS
BROWN SPIDERS
ISTEPÔS
HP
CROCODILES
BROWN SPIDERS
JUVENTUDE
TREX
JUVENTUDE
SOLDIERS
TREX
ISTEPÔS
CROCODILES
ISTEPÔS
HP
JUVENTUDE
TREX
SOLDIERS
HP

REDNECKS
SINOP
ARSENAL
PREDADORES
ARSENAL
TUBARÕES
SINOP
PREDADORES
REDNECKS
TUBARÕES

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

PREDADORES
ARSENAL
TUBARÕES
SINOP
PREDADORES
REDNECKS
REDNECKS
TUBARÕES
ARSENAL
SINOP

- BRASIL FUTEBOL AMERICANO
TEMPORADA 2017
Sudeste
01 ou 02 de julho
08 ou 09 de julho
15 ou 16 de julho
22 ou 23 de julho
29 ou 30 de julho
05 ou 06 de agosto
12 ou 13 de agosto
19 ou 20 de agosto
26 ou 27 de agosto
02 ou 03 de setembro
09 ou 10 de setembro
16 ou 17 de setembro
23 ou 24 de setembro
30 de setembro ou 01
de outubro

BOTAFOGO
TRITÕES
LOCOMOTIVA
FLAMENGO
TRITÕES
CORINTHIANS
LOCOMOTIVA
CRUZEIRO
STORM
VASCO
BOTAFOGO
LUSA
SANTOS
FLAMENGO
LUSA
LOCOMOTIVA
VASCO
CORINTHIANS
STORM
TRITÕES
SANTOS
CRUZEIRO
CORINTHIANS
SANTOS
BOTAFOGO

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

FLAMENGO
VASCO
CRUZEIRO
VASCO
STORM
SANTOS
BOTAFOGO
FLAMENGO
LUSA
CORINTHIANS
STORM
LOCOMOTIVA
CRUZEIRO
CORINTHIANS
BOTAFOGO
TRITÕES
SANTOS
CRUZEIRO
LOCOMOTIVA
LUSA
FLAMENGO
VASCO
STORM
LUSA
TRITÕES

CAÇADORES
BULLS
PIRATES
VITÓRIA
ESPECTROS
MARINERS
PETROLEIROS
TROPA
ESPECTROS
CAÇADORES
TROPA
VITÓRIA
MARINERS
BULLS
PIRATES
VITÓRIA
ESPECTROS
PETROLEIROS
PIRATES
TROPA
CAÇADORES
MARINERS
BULLS
PETROLEIROS

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

PETROLEIROS
ESPECTROS
MARINERS
TROPA
VITÓRIA
BULLS
PIRATES
CAÇADORES
PETROLEIROS
BULLS
PIRATES
MARINERS
CAÇADORES
TROPA
ESPECTROS
PETROLEIROS
CAÇADORES
BULLS
VITÓRIA
MARINERS
PIRATES
ESPECTROS
VITÓRIA
TROPA

Nordeste
01 ou 02 de julho

22 ou 23 de julho

05 ou 06 de agosto

19 ou 20 de agosto

02 ou 03 de setembro

23 ou 24 de setembro
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Datas dos Playoffs
Os playoffs são:
•
Semifinais de conferência
•
Finais de conferência
•
Semifinais nacionais
•
Final nacional – Brasil Bowl
As semifinais de conferência serão disputadas nos seguintes dias:
Sul – 14 ou 15 de outubro
Sudeste – 14 ou 15 de outubro
Centro Oeste – 30 de setembro ou 01 de outubro
Nordeste – 07 ou 08 de outubro
As finais de conferência serão disputadas nos seguintes dias:
Sul – 28 ou 29 de outubro
Sudeste – 28 ou 29 de outubro
Centro Oeste – 21 ou 22 de outubro
Nordeste – 28 ou 29 de outubro
As semifinais nacionais serão disputadas em 18 ou 19 de novembro.
A final nacional (Brasil Bowl) será disputada nos dias 09 ou 10 de dezembro.
Os mandos de campo para os playoffs nacionais estão definidos pelo Anexo C do Regulamento do
Campeonato Brasileiro de Futebol Americano 2017.
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ANEXO C - MANDOS DE CAMPO DE PLAYOFFS NACIONAIS
Os critérios para mando de campo em playoffs nacionais foram definidos em forma de rodízio pelo Comitê
Gestor, de forma que haja alternância de confrontos das semifinais nacionais a cada 2 anos, e em um ciclo
de 6 anos, todas as conferências tenham se enfrentado.
Para prioridade de mando de campo na final de cada ano (Brasil Bowl), o critério utilizado foi a distância
viajada na semifinal (definição das prioridades 1 e 2).
O rodízio ficou definido da seguinte forma (mandante x visitante):
Ano

Semifinal 01

Semifinal 02

2017

Sul
X
Sudeste

Nordeste
X
Centro-oeste

2018

Sudeste
X
Sul

Centro-oeste
X
Nordeste

2019

Nordeste
X
Sudeste

Sul
X
Centro-oeste

2020

Sudeste
X
Nordeste

Centro-oeste
X
Sul

2021

Nordeste
X
Sul

Sudeste
X
Centro-oeste

2022

Sul
X
Nordeste

Centro-oeste
X
Sudeste

Prioridade p/ Final
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

CO
SE
S
NE
NE
S
SE
CO
SE
CO
S
NE
NE
S
CO
SE
S
CO
SE
NE
NE
SE
CO
S

