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CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL PC 2018 –
PRIMEIRA DIVISÃO
Começa nesta terça-feira 27 de novembro o Campeonato Brasileiro de Futebol PC
2018 – Primeira Divisão, que será disputado no CT Paralímpico, localizado na
cidade de São Paulo.
Neste ano serão 6 equipes jogando todas contra todas em busca do título mais
importante do futebol pc brasileiro. Em 2017, a ANDEF-RJ foi a campeã em final
emocionante contra a equipe do Vasco que vinha do tetracampeonato. Só que
infelizmente, a equipe da ANDEF se desfez no início deste ano e seus atletas
foram transferidos para outras equipes.
Dia
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X

CETEFE
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X
X
X
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X
X
X
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X
X
X
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30
09h
10h15
14h30
Dia
1
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Dezembro
CAIRA
CETEFE
CR Vasco da Gama
ADD
CEMDEF
Cerimônia de Premiação

Sábado
X
X
X

CEMDEF
ADD
ATIVA

Domingo
X
X

CAIRA
CR Vasco da Gama
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Link pro Guia oficial da competição http://bit.ly/Guia_Fut1_BR18
Para acompanhar o campeonato em tempo real baixe o aplicativo PLACAR
ESPORTIVO, disponível para todas as plataformas, e procure pela competição
ANDE.

O que é o FUTEBOL DE PC?
Quando pensamos em futebol, a meta, claro, é acertar
o gol. Mas, nesse caso, são sete jogadores pertencentes
às classes menos afetadas pela paralisia cerebral. As
regras do Futebol de PC (paralisados cerebrais) são
parecidas com as da FIFA para o futebol convencional,
com algumas adaptações:
•
•
•
•
•
•

São 2 tempos de 30 minutos.
O campo é menor: 70m x 50m.
A baliza tem 5m x 2m.
A marca de pênalti fica situada a 9,20m.
Não tem impedimento.
Além da forma convencional, a cobrança do lateral
também poderá ser feita com uma das mãos,
desde que a bola toque imediatamente o solo após a sua execução.

A partir de janeiro de 2018, a classificação funcional passou a dividir os atletas do
Futebol de PC em três novas classes funcionais: FT1, FT2 e FT3. Estas novas classes
levam em consideração os graus de comprometimento dos atletas das antigas classes
C5, C6, C7 e C8, já que dentro de cada uma delas existe uma grande variação no
impacto nas performances dos mesmos. Por exemplo, um atleta que hoje possui um
hemiplegia e é da classe C8, se tiver muito pouco comprometimento, será
classificado como FT3. Se for muito comprometido, será da classe FT1. A classe FT2
será um meio termo entre as duas outras. Os atletas que hoje são da classe C8
automaticamente serão alocados na classe FT3, ou podem até serem considerados
inelegíveis.
Na regra atual é obrigatório que exista sempre pelo menos um atleta da classe FT1
em campo. Caso não seja possível, o time deve jogar com seis ou cinco jogadores.
Ah! Vale dizer que cada equipe só pode contar com no máximo um atleta da classe
FT3 em campo, durante toda a partida.
No Brasil, o esporte vem crescendo bastante e realizamos campeonatos para 1ª e 2ª
divisão.
•

3 campeonatos regionais (Copas Regionais), com 160 participantes, sendo 120
atletas
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•

2 campeonatos nacionais (Brasileiro 1ª e 2ª divisão), com 240 participantes,
sendo 168 atletas

Já as principais competições internacionais são:
•
•
•

Campeonato Mundial
Copa do Mundo
Copa América

A Classificação Funcional:
A classificação fornece uma estrutura para a competição e
ocorre em nível de Clube, Estado, Nacional, Regional e
Internacional, tendo dois papéis importantes:
a)
definir quem é elegível para competir no esporte e
consequentemente quem tem a oportunidade de atingir o
objetivo de se tornar um para-atleta; e
b)
agrupar atletas em classes que visam assegurar que
o impacto da deficiência seja minimizado e a excelência
esportiva determina qual atleta ou equipe é finalmente
vitorioso.
O sistema de classificação da IFCPF, a entidade internacional que rege o Futebol de
PC, foi projetado para minimizar o impacto das deficiências elegíveis sobre o
resultado da competição, de modo que os atletas que tenham sucesso na competição
o façam com base em sua habilidade esportiva. No Brasil, a ANDE é a responsável
por esta modalidade.
Para competir no Futebol de PC, um atleta deve ser comprometido por pelo menos
uma das seguintes deficiências elegíveis:
a) Hipertonia
b) Discinesia
•
•
•

Distonia
Corea
Atetose

c) Ataxia
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As classes funcionais são:
FT1:
Comprometimento Severo
A) Espasticidade Bilateral.
B) Discinesia/Ataxia.
C) Espasticidade Unilateral.

FT2:
Comprometimento Moderado
A) Espasticidade Bilateral.
B) Discinesia/Ataxia.
C) Espasticidade Unilateral.

FT3:
Comprometimento Leve
A) Espasticidade Bilateral.
B) Discinesia/Ataxia.
C) Espasticidade Unilateral.

Contato:
Claudio Garcia- (21) 98476-2878 / (21) 96782-9228
claudio@ande.org.br Links úteis:
Vídeo Futebol de PC - http://bit.ly/futpcbrasil
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