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CAMPEONATO DE FUTEBOL DO CAIÇARA CLUBE CATEGORIA DE BASE 

2022 

FORMA DE DISPUTA  

CATEGORIA FRALDINHA: 

 1ª Fase As Equipes se enfrentam em Turno e Returno totalizando 6 rodadas. 

Após o término desta fase haverá a Fase Semifinal, cujo confronto será o 

seguinte: 

Fase Semifinal: 

1° Melhor campanha 1ª fase    x    4º Melhor campanha 1ª Fase 

2º Melhor campanha 1ª Fase   x     3º Melhor campanha 1ª Fase 

Os jogos serão em partidas eliminatórias, em caso de empate no tempo normal 

classificam-se para a Final a equipe de melhor campanha na 1ª Fase. Não 

haverá cobrança de pênaltis nessa Fase, com o objetivo de valorizar a 1ª Fase 

do Campeonato. 

Finais:  

Os perdedores da Semifinal disputarão o 3º e 4º colocados, em quanto os 

vencedores disputarão 1º e 2º colocados.  

Em caso de empate no tempo normal nestas disputas, a decisão se dará em 

cobranças de penalidades máximas (3 cobranças) podendo se estender em 

penalidades alternadas conforme a necessidade de se apurar o vencedor. 

 

CATEGORIA MIRIM:   

1ª Fase   As Equipes se enfrentam em Turno e Returno totalizando 10 

rodadas. Após o término desta fase haverá a Fase Semifinal, cujo confronto 

será o seguinte: 

Fase Semifinal: 

1° Melhor campanha 1ª fase    x    4º Melhor campanha 1ª Fase 

2º Melhor campanha 1ª Fase   x     3º Melhor campanha 1ª Fase 

Os jogos serão em partidas eliminatórias, em caso de empate no tempo normal 

classificam-se para a Final a equipe de melhor campanha na 1ª Fase. Não 
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haverá cobrança de pênaltis nessa Fase, com o objetivo de valorizar a 1ª Fase 

do Campeonato. 

Finais:  

Os perdedores da Semifinal disputarão o 3º e 4º colocados, em quanto os 

vencedores disputarão 1º e 2º colocados.  

Em caso de empate no tempo normal nestas disputas, a decisão se dará em 

cobranças de penalidades máximas (3 cobranças) podendo se estender em 

penalidades alternadas conforme a necessidade de se apurar o vencedor. 

 

CATEGORIA INFANTIL: 

1ª Fase   As Equipes se enfrentam em Turno único, totalizando 7 rodadas. 

Após o término desta fase será formado 2 Grupos da seguinte maneira. 

2ª Fase  

    Grupo 1                                               Grupo 2     

1º colocado                                            2º colocado 

4º colocado                 3º colocado 

6º colocado                                            5º colocado 

*a equipe 7ª colocada será eliminada do campeonato 

As equipes se enfrentaram dentro do Grupo, classificando 2 equipes de cada 

Grupo com maior número de pontos para a disputa da Fase semifinal e que 

será formado da seguinte maneira: 

Fase Semifinal: 

1º colocado do G1     x     2° colocado do G2 

2° colocado do G1     x     1° colocado do G2 

Em caso de empate no tempo normal nestas disputas, a decisão se dará em 

cobranças de penalidades máximas (3 cobranças) podendo se estender em 

penalidades alternadas conforme a necessidade de se apurar o vencedor. 

Finais 
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 Os perdedores da Semifinal disputarão o 3º e 4º colocados, em quanto os 

vencedores disputarão 1º e 2º colocados.  

Em caso de empate no tempo normal nestas disputas, a decisão se dará em 

cobranças de penalidades máximas (3 cobranças) podendo se estender em 

penalidades alternadas conforme a necessidade de se apurar o vencedor. 

 

CATEGORIA JUVENIL: 

1°ª Fase    As Equipes se enfrentam em Turno e Returno totalizando 10 

rodadas. Após o término desta fase haverá a Fase Semifinal, cujo confronto 

será o seguinte: 

Fase Semifinal: 

1° Melhor campanha 1ª fase    x    4º Melhor campanha 1ª Fase 

2º Melhor campanha 1ª Fase   x     3º Melhor campanha 1ª Fase 

Os jogos serão em partidas eliminatórias, em caso de empate no tempo normal 

classificam-se para a Final a equipe de melhor campanha na 1ª Fase. Não 

haverá cobrança de pênaltis nessa Fase, com o objetivo de valorizar a 1ª Fase 

do Campeonato. 

Finais:  

Os perdedores da Semifinal disputarão o 3º e 4º colocados, em quanto os 

vencedores disputarão 1º e 2º colocados.  

Em caso de empate no tempo normal nestas disputas, a decisão se dará em 

cobranças de penalidades máximas (3 cobranças) podendo se estender em 

penalidades alternadas conforme a necessidade de se apurar o vencedor. 

 


