
Regulamento 

  

Os jogos serão de dois tempos, com duração de 20 minutos cada tempo, sendo, 19 
minutos corridos e o ultimo minuto cronometrado. 

As substituições serão livres, porém todos os jogadores deverão jogar pelo menos 1 
minuto, caso os mesmos queiram. 

O critério de pontuação será:  
- 2 pontos em caso de vitória 
- 1 ponto para o empate  
- nenhum ponto em caso de derrota 

Na primeira fase, todos os times jogarão entre si, para determinar a classificação 
para a final. 

Após o término da fase classificatória, caso haja empate no número de pontos, os 
critérios de desempate seguirão a seguinte ordem: 
1º - A maior pontuação 
2º - O maior número de vitórias 
2º - O maior saldo de gols 
3º - O maior número de gols marcados 
4º - O menor número de gols sofridos 
5º - Resultado do confronto direto 
6º - O menor número de faltas cometidas 
7º - O menor número de cartões amarelos recebidos 
8º - O menor número de cartões vermelhos recebidos 

Os times disputam a final, onde o primeiro colocado na fase classificatória, 
disputará com o segundo colocado e o terceiro colocado disputará com o quarto 
colocado. 

Jogadores que receberem dois (3) cartões amarelos ou um (1) cartão vermelho, 
estarão automaticamente excluídos do jogo seguinte.  
Para a fase final os cartões amarelos serão zerados.  
 
A tolerância para o início de cada jogo será de 15 minutos após o horário 
determinado na tabela. Caso esse limite seja ultrapassado, o time que estiver na 
quadra será dado como vencedor (Placar de 1 x 0).  
Para poder entrar em quadra a equipe deverá ter no mínimo 4 jogadores, sendo 1 
goleiro e 3 jogadores de linha. 

No caso de indisciplina ou qualquer tipo de agressão, o associado será 
imediatamente eliminado do torneio e o mesmo passará por uma avaliação da 
diretoria da Associação. 

Para os casos que possam vir a acontecer e não conste no regulamento, haverá 
uma comissão para julgamento imediato. 
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Tabela de Jog os - Datas e Horários  
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Artilharia e Goleiro Menos Vazado 
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