
 

FÓRMULA DE DISPUTA 

CATEGORIAS: PRINCIPAL / VETERANO / MASTER B / 

MASTERANO / SÊNIOR B e ALL STAR 

O Torneio será disputado em 2 fases, sendo: 

 Fase de Classificação em turno único, onde as equipes jogam entre si, a 

fim de, definir os confrontos das próximas fases; e 

 Finais (Quartas de Final, Semi Final e Final). 

 

 Quartas de Finais: Será disputada em jogo único, onde as equipes 

de melhores campanha jogarão por empate. Os confrontos desta 

fase serão: 

 

1º colocado x 8º colocado 

2º colocado x 7º colocado 

3º colocado x 6º colocado 

4º colocado x 5º colocado 

 

 Semi Final: Essa fase será disputada pelas 4 equipes vencedoras 
da fase anterior em jogo único, onde as equipes de melhores 
campanha jogarão pelo empate. Os confrontos desta fase serão: 

 

Melhor Campanha x 4º Melhor Campanha 
2º Melhor Campanha x 3º Melhor Campanha 

 

Os vencedores dos confrontos estarão classificados para a Final. 
 
 Final: Será disputada em partida única (sem vantagem). Em caso 

de empate no tempo normal, a partida será definida em cobranças 
de pênaltis. Inicialmente em 5 cobranças e, persistindo o empate 
nas cobranças iniciais, serão realizadas as cobranças alternadas 
até haver um vencedor. 
 

CATEGORIA: MASTER A 

O Torneio será disputado em 2 fases, sendo: 

 Fase de Classificação em 2 (dois) turnos, onde as equipes jogam entre si, 

a fim de, definir os confrontos das próximas fases; e 

 Finais (Eliminatória, Semi Final e Final). 

 



 

 Eliminatória: Será disputada em jogo único, onde as equipes de 

melhores campanha jogarão por empate. Os confrontos desta fase 

serão: 

3º colocado x 6º colocado 

4º colocado x 5º colocado 

 

 Semi Final: Essa fase será disputada pelas 2 equipes vencedoras 
da fase anterior, mais o 1º e 2º colocados, onde os confrontos 
serão em jogo único, onde as equipes de melhores campanha 
jogarão pelo empate. Os confrontos desta fase serão: 

 

1º colocado x 4º Melhor Campanha (venc. da fase anterior) 
2º colocado x 3º Melhor Campanha (venc. da fase anterior) 

 
Os vencedores dos confrontos estarão classificados para a Final. 

 
 Final: Será disputada em partida única (sem vantagem). Em caso 

de empate no tempo normal, a partida será definida em cobranças 
de pênaltis. Inicialmente em 5 cobranças e, persistindo o empate 
nas cobranças iniciais, serão realizadas as cobranças alternadas 
até haver um vencedor. 

 

CATEGORIAS: SÊNIOR A / SUPER STAR 

O Torneio será disputado em 2 fases, sendo: 

 Fase de Classificação em 2 (dois) turnos, onde as equipes jogam entre si, 

a fim de, definir os confrontos das próximas fases; e 

 Finais (Semi Final e Final). 

 

 Semi Final: Essa fase será disputada em jogo único, onde as 
equipes de melhores campanha jogarão pelo empate. Os 
confrontos desta fase serão: 

 

1º colocado x 4º colocado 
2º colocado x 3º colocado 

 
Os vencedores dos confrontos estarão classificados para a Final. 

 
 Final: Será disputada em partida única (sem vantagem). Em caso 

de empate no tempo normal, a partida será definida em cobranças 
de pênaltis. Inicialmente em 5 cobranças e, persistindo o empate 
nas cobranças iniciais, serão realizadas as cobranças alternadas 
até haver um vencedor. 

 


