MANUAL DE PADRONIZAÇÃO DE
UNIFORMES PARA EQUIPES DA BFA

Padronização de Uniformes – BFA

OBJETIVO
O objetivo deste documento é orientar equipes e fabricantes de uniformes de
futebol americano do Brasil para que as camisas sigam o padrão estabelecido
por regra, além das recomendações da Liga BFA.

REGRA
REGRA 1 / O JOGO, CAMPO, JOGADORES E EQUIPAMENTO, SEÇÃO 4, ARTIGO 5
1. Sobre o design da camisa:
a. As mangas da camisa devem cobrir todo o ombro e nenhuma parte
do equipamento deve ficar exposta;
b. As camisas devem ser feitas em material resistente para evitar que
sejam rasgadas durante o jogo;
c. As camisas devem ser compridas o suficiente para serem colocadas
para dentro da calça de jogo quanto vestidas;
d. Faixas laterais em cor diferente da cor principal da camisa são
permitidas, desde que com até 10 cm de espessura, e podem ser
da axila até a cintura;
e. Marcas de patrocinadores são permitidas desde que não atrapalhem
a visualização dos números, tanto na parte da frente quanto na
parte de atrás da camisa;
f. São itens permitidos na camisa:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

Nome do jogador
Nome do time
Logo da BFA
Listras nas mangas
Logo do time
Mascote
Memorial
Letra C para identificar capitães
Bandeira do Brasil
Bandeira do Estado

2. Sobre as cores das camisas:
a. As equipes devem utilizar sempre uniformes de cores contrastantes
aprovadas pela Liga BFA, de acordo com o regulamento da
competição;
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b. Os uniformes de todos os jogadores de uma equipe devem seguir o
mesmo padrão, com as mesmas cores e mesmo design;
c. Quaisquer alterações poderão ser punidas pela Liga BFA e/ou pela
equipe de arbitragem no momento da partida;
3. Sobre os números:
a. Os números devem ser em algarismos arábicos e visíveis aos
árbitros e ao público presente no local da partida;
b. Na parte da frente da camisa, os números devem ter de 20 a 25
centímetros de altura;
c. Na parte de trás da camisa, os números devem ter de 25 a 30
centímetros de altura;
d. Os números devem ser de uma única cor que seja distintamente
contrastante com a cor principal da camisa, independente da
existência de borda em volta do número;
e. A camisa deve ter um número entre 1 e 99;
4. Itens obrigatórios do uniforme
a. Números na parte da frente e na parte de trás da camisa;
b. Recomenda-se a inserção do ogo da Liga BFA em uma das seguintes
opções: na parte central da frente da gola ou na barra da camisa,
em um dos lados;
5. Itens proibidos:
a. Propaganda eleitoral;
b. Números precedidos de 0 (Exemplo: 07);

RECOMENDAÇÕES
6. Procedimento para empresas produtoras de uniformes de futebol
americano:
a. Estar cadastrada na Liga BFA como produtora de uniformes (para
se cadastrar basta entrar em contato com contato@ligabfa.com.br
solicitando o cadastro);
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b. Utilizar este manual como guia para a definição do design e cores
dos uniformes e aprovar o modelo junto à Liga BFA, que consultará
a arbitragem para garantir que o uniforme esteja dentro da regra;
c. Utilizar a marca da liga BFA de acordo com o manual de uso da
marca: www.nacione.com/marcabfa;
7. Informações necessárias para cadastro de empresas junto à Liga BFA:
a. Nome da empresa
b. CNPJ
c. Endereço
d. Contatos
i. E-mail
ii. Telefone
e. Lista de equipes atendidas
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ANEXO 1 – REGRA
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ANEXO 2 – EXEMPLO
A seguir ilustramos um exemplo de uniforme extraído do livro de regras.
Obs.: os logotipos permitidos, assim como as marcas de patrocinadores,
podem aparecer em locais diversos, e não apenas nos locais indicados na
visão frontal, podendo ocupar os locais de “nome do time” e “nome do
jogador”.
Obs. 2: a logo da BFA pode ser inserida na gola ou na barra da camisa, não
sendo necessária sua inclusão duas vezes.
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