
 

Complemento CAPITULO IX – Do Sistema de Disputa 

FÓRMULA DE DISPUTA 

CATEGORIAS PRINCIPAL / VETERANO E SUPER STAR 

 O Campeonato será disputado em 2 fases, sendo: 
 

- Fase de Classificação (3 turnos), onde as equipes jogam entre si, a fim de, 
definir os confrontos da próxima fase; 
 

-  Fase Eliminatória (Repescagem, Quartas de Final, Semi Final e Final): 
 Repescagem (jogo único): Será realizado o confronto entre as 

equipes 8ª e 9ª colocadas. A equipe de melhor campanha jogará 
por empate (desde que não tenha dado WO na Fase de 
classificação). Caso a equipe de melhor campanha tenha dado Wo, 
a vantagem automaticamente passará para a equipe adversária. 
Se ambas as equipes deram WO na fase anterior, e, a partida 
terminar empatada, a decisão será em 5 cobranças de pênaltis ou 
até a definição do vencedor (cobranças alternadas). A equipe 
vencedora passará para a Fase Quartas de Final; 
 

 Quartas de Final (jogo único): Os confrontos dessa fase serão 
definidos da seguinte forma: 
 

1º colocado x vencedor da repescagem 
2º colocado x 7º colocado 
3º colocado x 6º colocado 
4º colocado x 5º colocado 

 

As equipes de melhores campanhas jogarão por empate (desde que não 
tenha dado WO na Fase de classificação). Caso a equipe de melhor campanha 
tenha dado Wo, a vantagem automaticamente passará para a equipe adversária. 
Se ambas as equipes deram WO durante a competição, e, a partida terminar 
empatada, a decisão será em 5 cobranças de pênaltis ou até a definição do 
vencedor (cobranças alternadas). 

As equipes vencedoras dessa fase, passarão para a Fase Semi Final. 
 

 Semi Final (2 jogos): Os confrontos dessa fase serão definidos da 
seguinte forma: 
 

Melhor campanha x 4º melhor campanha  
2º melhor campanha x 3º melhor campanha 

 

As equipes de melhores campanhas jogarão por empate nas duas 
partidas (desde que não tenha dado WO na Fase de classificação). Caso a 
equipe de melhor campanha tenha dado WO, a vantagem automaticamente 
passará para a equipe adversária (somente em caso dos 2 empates). A equipe 

que vencer a primeira partida, joga por empate no 2º jogo. Se ambas as equipes 



 

deram WO durante a competição, e, a partida terminar empatada, a decisão será 
em 5 cobranças de pênaltis ou até a definição do vencedor (cobranças 
alternadas). Havendo 1 (uma) vitória para cada lado, a partida também será 
decidida nas cobranças de pênaltis. 

As equipes vencedoras dessa fase, passarão para a Fase Final. 
 

 Final (jogo único): O confronto dessa fase, será realizado pelas 2 
(duas) equipes vencedoras da fase Semi Final: 
 

Vencedor Semi Final 1 x Vencedor Semi Final 2 
 

 Nesta fase, não haverá vantagem para nenhuma das equipes. Se a 
partida terminar empatada, a decisão será em 5 cobranças de pênaltis ou até a 
definição do vencedor (cobranças alternadas). 
 

CATEGORIAS MASTER e SÊNIOR 

 O Campeonato será disputado em 2 fases, sendo: 
 

- Fase de Classificação (3 turnos), onde as equipes jogam entre si, a fim de, 
definir os confrontos da próxima fase; 
 

-  Fase Eliminatória (Fase de Grupos, Semi Final e Final): 
 Fase de Grupos: Nesta fase os pontos serão zerados e, as 

equipes serão divididas em 2 grupos (1 e 2), onde as equipes 
jogarão entre si em turno e returno, dentro do mesmo grupo: 
 

Grupo 1 (1º colocado / 4º colocado / 5º colocado e 8º colocado) 
Grupo 2 (2º colocado / 3º colocado / 6º colocado e 7º colocado) 

 
 As 2 (duas) melhores equipes de cada grupo, passarão para a fase Semi 
Final. Em caso de empate em pontos dentro do grupo, o 1º (primeiro) critério de 
desempate será o de melhor campanha da 1ª Fase. Se a equipe de melhor 
campanha deu WO, automaticamente a vantagem passa para a equipe 
adversária. Se ambas as equipes que estiverem empatadas, deram WO, 
prevalecerá o critério de melhor campanha da primeira fase. 

 

 Semi Final (2 jogos): Os confrontos dessa fase serão definidos da 
seguinte forma: 
 

1º colocado do Grupo 1 x 2º colocado Grupo 2  
1º colocado do Grupo 2 x 2º colocado Grupo 1 

 

As equipes de melhores campanhas jogarão por empate nas duas 
partidas (desde que não tenha dado WO durante a competição). Caso a equipe 
de melhor campanha tenha dado Wo, a vantagem automaticamente passará 
para a equipe adversária (somente em caso dos 2 empates). A equipe que vencer 

a primeira partida, joga por empate no 2º jogo. Se ambas as equipes deram WO 
durante a competição, e, as partidas terminarem empatadas, a decisão será em 
5 cobranças de pênaltis ou até a definição do vencedor (cobranças alternadas). 



 

Havendo 1 (uma) vitória para cada lado, a partida também será decidida nas 
cobranças de pênaltis. 

 

As equipes vencedoras dessa fase, passarão para a Fase Final. 
 

 Final (jogo único): O confronto dessa fase, será realizado pelas 2 
(duas) equipes vencedoras da fase Semi Final: 
 

Vencedor Semi Final 1 x Vencedor Semi Final 2 
 

 Nesta fase, não haverá vantagem para nenhuma das equipes. Se a 
partida terminar empatada, a decisão será em 5 cobranças de pênaltis ou até a 
definição do vencedor (cobranças alternadas). 
 

CATEGORIA MASTERANO 

 O Campeonato será disputado em 2 fases, sendo: 
 

- Fase de Classificação (4 turnos), onde as equipes jogam entre si, a fim de, 
definir os confrontos da próxima fase; 
 

-  Fase Eliminatória (Quartas de Finais, Semi Final e Final): 
 Quartas de Finais (2 jogos): Os confrontos dessa fase, serão: 

 

1º colocado x 8º colocado 
2º colocado x 7º colocado 
3º colocado x 6º colocado 
4º colocado x 5º colocado 

 

As equipes de melhores campanhas jogarão por empate nas duas 
partidas (desde que não tenha dado WO durante a competição). Caso a equipe 
de melhor campanha tenha dado Wo, a vantagem automaticamente passará 
para a equipe adversária (somente em caso dos 2 empates). A equipe que vencer 

a primeira partida, joga por empate no 2º jogo. Se ambas as equipes deram WO 
durante a competição, e, as partidas terminarem empatadas, a decisão será em 
5 cobranças de pênaltis ou até a definição do vencedor (cobranças alternadas). 
Havendo 1 (uma) vitória para cada lado, a partida também será decidida nas 
cobranças de pênaltis. 

 

As equipes vencedoras dessa fase, passarão para a Fase Semi Final. 
 

 Semi Final (2 jogos): Os confrontos dessa fase serão definidos da 
seguinte forma: 
 

Melhor campanha x 4º melhor campanha  
2º melhor campanha x 3º melhor campanha 

 

As equipes de melhores campanhas jogarão por empate nas duas 
partidas (desde que não tenha dado WO durante a competição). Caso a equipe 
de melhor campanha tenha dado Wo, a vantagem automaticamente passará 
para a equipe adversária (somente em caso dos 2 empates). A equipe que vencer 

a primeira partida, joga por empate no 2º jogo. Se ambas as equipes deram WO 



 

durante a competição, e, as partidas terminarem empatadas, a decisão será em 
5 cobranças de pênaltis ou até a definição do vencedor (cobranças alternadas). 
Havendo 1 (uma) vitória para cada lado, a partida também será decidida nas 
cobranças de pênaltis. 

 

As equipes vencedoras dessa fase, passarão para a Fase Final. 
 

 Final (jogo único): O confronto dessa fase, será realizado pelas 2 
(duas) equipes vencedoras da fase Semi Final: 
 

Vencedor Semi Final 1 x Vencedor Semi Final 2 
 

 Nesta fase, não haverá vantagem para nenhuma das equipes. Se a 
partida terminar empatada, a decisão será em 5 cobranças de pênaltis ou até a 
definição do vencedor (cobranças alternadas). 
 

 

Capítulo X – Das Partidas 

 ART. 29º - O jogador que provocar a interrupção da partida e propiciar o W.O. de sua 

equipe, poderá ser punido com a não participação de torneios e ou campeonatos posteriores, a 

critério e análise da diretoria de futebol. Se da infração resultar benefício ou prejuízo desportivo 

a terceiro, o órgão judicante poderá aplicar a pena de exclusão da competição em disputa. 

§ Único – Caso uma equipe perca de WO na fase de classificação, a mesma perderá 

qualquer vantagem nas fases eliminatórias, passando a vantagem automaticamente 

para a equipe adversária, desde que a mesma não tenha dado WO. E, caso uma equipe 

perca um jogo por W.O. nas fases eliminatórias (quartas, semifinal e final) a mesma 

equipe será eliminada do campeonato, passando a classificação para a equipe 

adversária. Se nas fases finais ambas as equipes tenham dado WO (durante a 

competição), nenhuma equipe jogará pela vantagem do Empate. Ocorrendo o empate a 

partida deverá ser decidida nos pênaltis. 

 


