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FORMA DE DISPUTA FAIXA B 

 

PRIMEIRA FASE – FASE CLASSIFICATÓRIA: 

02 (dois) grupos com 07(sete) equipes que serão definidas por sorteio público, no mesmo dia do sorteio das 
equipes, sendo que o sorteio dos grupos deverá ocorrer antes do sorteio das equipes. 

GRUPO A             GRUPO B 

SET7BET                                      CHOPP PALAZZO 

O SOBERANO                              J.J.R. 

TOP IMÓVEIS                              JAVEP 

NIZAM                                          LUVEMAQ 

ONLY                                            RODRIGO MULTMARCAS 

JD. DOS PEQUENINOS               PRIVA / INOVA           

PET CENTER                                DOCTOR CELL         

As equipes jogam dentro do próprio grupo totalizando 06(seis) rodadas cada equipe, nesta fase. As 
pontuações dessa fase serão utilizadas para a apuração da classificação geral após o encerramento da segunda 
fase. Classifica os 06(seis) primeiros colocados de cada grupo, totalizando 12 equipes para a fase seguinte. 

SEGUNDA FASE – GRUPOS: 

As equipes serão divididas em 02 (dois) grupos, sendo cada grupo a com 06(seis) equipes. 

GRUPO A  GRUPO B   

1º GERAL  2º GERAL   

12º GERAL  11º GERAL   

10º GERAL  9º GERAL 

8º GERAL  7º GERAL 

6º GERAL  4º GERAL 

5º GERAL  3º GERAL 

As equipes jogam dentro do próprio grupo totalizando 05(cinco) rodadas cada equipe, nesta fase. As 
pontuações dessa fase serão utilizadas para a apuração da classificação geral após o encerramento da segunda 
fase. Classifica as 4 primeiras colocadas de cada grupo, que farão a fase de quartas de finais. 

TERCEIRA FASE - QUARTAS DE FINAIS: 

Para apuração dos jogos das quartas de finais, serão consideradas a soma dos pontos da primeira e segunda 
fase sendo que as equipes classificadas em primeiro, segundo terceiro e quartos lugares, jogam pelo empate 
nas quartas de finais, as equipes vencedoras disputaram a semifinal. 
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QUARTAS DE FINAIS: 

1º COLOCADO GERAL X 8º COLOCADO GERAL 

2º COLOCADO GERAL X 7º COLOCADO GERAL 

3º COLOCADO GERAL X 6º COLOCADO GERAL 

4º COLOCADO GERAL X 5º COLOCADO GERAL. 

QUARTA FASE – SEMIFINAL: 

Para elaboração das partidas, serão consideradas a soma dos pontos da primeira e segunda fase e ficaram 
assim definidas: 

JOGO 1 - 1º COLOCADO NO GERAL X 4º COLOCADO NO GERAL 

JOGO 2 - 2º COLOCADO NO GERAL X 3º COLOCADO NO GERAL. 

Em caso de empate a decisão ocorrerá através das cobranças de 03 (três) pênaltis, persistindo o empate será 
cobrada 01(um) pênalti alternado, até que se apure o vencedor. 

QUINTA FASE - DISPUTA DE TERCEIRO E QUARTO LUGARES  

PERDEDOR DO JOGO 1 DA SEMIFINAL X PERDEDOR DO JOGO 2 DA SEMIFINAL  

Em caso de empate a decisão ocorrerá através das cobranças de 03(três) pênaltis, persistindo o empate será 
cobrado 01(um) pênalti alternado, até que se apure o vencedor. 

FINAL  

VENCEDOR DO JOGO 1 DA SEMIFINAL X VENCEDOR DO JOGO 2 DA SEMIFINAL  

Em caso de empate a decisão ocorrerá através das cobranças de 03(três) pênaltis, persistindo o empate será 
cobrada 01(um) pênalti alternado, até que se apure o vencedor. 

CRITÉRIO DE DESEMPATE PARA TODAS AS FASES: 

1º - Menor número de W.O.; 

2º - Menor número de abandonos; 

3º - Menor número de cartões vermelhos; 

4º - Menor número de cartões amarelos; 

5º - Maior número de vitórias; 

6º - Confronto direto; 

7º - Maior saldo de gols; 

8º - Menor número de gols sofridos; 

9º - Maior número de gols marcados; 

10º - Sorteio efetuado na presença dos coordenadores das equipes envolvidas pela Comissão Organizadora 
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CARTÕES AMARELO: 

Os cartões amarelos serão zerados ao termino da segunda fase – fase eliminatórias, com exceção dos atletas 
que tiverem recebido o terceiro cartão amarelo na última rodada da segunda fase - fase eliminatória, que 
cumprirão a suspensão automática nas quartas de finais. 

COBRANÇA DE PÊNALTIS: 

Todos os atletas poderão cobrar os pênaltis, independente se no termino da partida estarem jogando ou na 
suplência, não poderão cobrar os pênaltis, os goleiros, os atletas que receberam cartão vermelho, ou o cartão 
amarelo (se tiverem cumprindo o tempo de suspensão). Caso isso aconteça, o arbitro deverá deixar as equipes 
com o mesmo número de atletas para iniciar a cobrança dos pênaltis. 
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FORMA DE DISPUTA FAIXA C 

 

PRIMEIRA FASE – FASE CLASSIFICATÓRIA:  

Grupo Único com 10(dez) equipes  

GRUPO ÚNICO 

CASA PECCIOLI 

CONSTRUMARQUES 

CASA DAS MANGUEIRAS 

PALLESTRA SEGUROS 

IMCO IMÓVEIS 

PASCANO 

IMOBILIÁRIA BARROS 

ÓTICA JARDIM 

MILAZZO FIAT 

SORVETES DUBOM   

Nesta fase, as equipes jogarão dentro do próprio grupo totalizando 09(nove) jogos para cada equipe. A 
pontuação obtida nessa fase será utilizada para a apuração da classificação geral após o encerramento 
da segunda fase. Classificam-se os 09(nove) primeiros colocados para a fase seguinte. 

SEGUNDA FASE – GRUPOS:  

As equipes serão divididas em 03 (três) grupos, sendo cada grupo com 03(três) equipes. 

GRUPO A           GRUPO B  GRUPO C  

CASA DAS MANGUEIRAS       MILAZZO  IMOBILÁRIA BARROS  

DUBOM           PALLESTRA CONSTRUMARQUES  

PECCIOLI           IMCO IMÓVEIS       ÓTICA JARDIM 

Nesta fase, as equipes jogarão dentro do próprio grupo totalizando 02(DOIS) jogos para cada equipe. A 
pontuação dessa fase será utilizada para a apuração da classificação geral após o encerramento da 
segunda fase, para definir os confrontos das quartas de finais. Classificam-se os 02(DOIS)primeiros 
colocados de cada grupo, e mais os 02 (dois) melhores terceiros colocados independente do grupo, 
considerando apenas a pontuação da segunda fase, que farão a fase de quartas de finais. 

TERCEIRA FASE - QUARTAS DE FINAIS:  

Para apuração dos jogos das quartas de finais, serão consideradas a soma dos pontos da primeira e 
segunda fase sendo que as equipes classificadas em 01º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO), 3º (TERCEIRO) e 4º 
(QUARTO), jogarão pelo empate nas quartas de finais, e as equipes vencedoras disputaram a semifinal. 
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QUARTAS DE FINAIS: 

1º COLOCADO GERAL X 8º COLOCADO GERAL 

2º COLOCADO GERAL X 7º COLOCADO GERAL 

3º COLOCADO GERAL X 6º COLOCADO GERAL 

4º COLOCADO GERAL X 5º COLOCADO GERAL. 

QUARTA FASE – SEMIFINAL:  

Para elaboração das partidas, serão consideradas a soma dos pontos da primeira e segunda fase e 
ficaram assim definidas: 

JOGO 1 - 1º COLOCADO NO GERAL X 4º COLOCADO NO GERAL 

JOGO 2 - 2º COLOCADO NO GERAL X 3º COLOCADO NO GERAL. 

Em caso de empate a decisão ocorrerá através das cobranças de 03 (três) pênaltis, persistindo o empate 
será cobrada 01(um) pênalti alternado, até que se apure o vencedor. 

QUINTA FASE - DISPUTA DE TERCEIRO E QUARTO LUGARES  

PERDEDOR DO JOGO 1 DA SEMIFINAL X PERDEDOR DO JOGO 2 DA SEMIFINAL (1/7 6ª. FEIRA) 

Em caso de empate a decisão ocorrerá através das cobranças de 03(três) pênaltis, persistindo o empate 
será cobrada 01(um) pênalti alternado, até que se apure o vencedor. 

FINAL  

VENCEDOR DO JOGO 1 DA SEMIFINAL X VENCEDOR DO JOGO 2 DA SEMIFINAL (2/7 SABADO) 

Em caso de empate a decisão ocorrerá através das cobranças de 03(três) pênaltis, persistindo o empate 
será cobrada 01(um) pênalti alternado, até que se apure o vencedor. 

CRITÉRIO DE DESEMPATE PARA TODAS AS FASES: 

1º - Menor número de W.O.; 

2º - Menor número de abandonos; 

3º - Menor número de cartões vermelhos; 

4º - Menor número de cartões amarelos; 

5º - Maior número de vitórias; 

6º - Confronto direto; 

7º - Maior saldo de gols; 

8º - Menor número de gols sofridos; 

9º - Maior número de gols marcados; 

10º - Sorteio efetuado na presença dos coordenadores das equipes envolvidas pela Comissão 
Organizadora 
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CARTÕES AMARELO: 

Os cartões amarelos serão zerados ao termino da segunda fase, com exceção dos atletas que tiverem 
recebido o terceiro cartão amarelo no último jogo de sua equipe na segunda fase que cumprirão a 
suspensão automática nas quartas de finais. 

COBRANÇA DE PÊNALTIS: 

Todos os atletas poderão cobrar os pênaltis, independente se no termino da partida estarem jogando ou 
na suplência, não poderão cobrar os pênaltis, os goleiros, os atletas que receberam cartão vermelho, ou 
o cartão amarelo (se tiverem cumprindo o tempo de suspensão). Caso isso aconteça, o arbitro deverá 
deixar as equipes com o mesmo número de atletas para iniciar a cobrança dos pênaltis. 
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FORMA DE DISPUTA FAIXA D 

 

PRIMEIRA FASE – CLASSIFICATÓRIA: 

Grupo Único com 06(SEIS) equipes  

GRUPO ÚNICO 

CEREALISTA QUATIGUA 

OVOS BASSO 

SUCOS LIFE 

SHOPPING CAR 

OTICAS PRECISÃO  

UNIMED REGIONAL JAÚ   

As equipes jogam dentro do próprio grupo totalizando 05(CINCO) JOGOS cada equipe, nesta fase. As 
pontuações dessa fase serão utilizadas para a apuração da classificação geral após o encerramento da 
segunda fase. Classifica os 06(SEIS) primeiras colocadas para a fase seguinte. 

SEGUNDA FASE – GRUPOS: 

As equipes serão divididas em 02 (DOIS) grupos, sendo cada grupo com 03(três) equipes. 

GRUPO A                              GRUPO B   

OVOS BASSO                SHOPPING CAR   

CEREALISTA QUATIGUÁ               UNIMED REGIONAL JAÚ    

SUCOS LIFE                              ÓTICAS PRECISÃO 

As equipes jogam dentro do próprio grupo em dois turnos totalizando 04(quatro) JOGOS  cada equipe, nesta 
fase. As pontuações dessa fase serão utilizadas para a apuração da classificação geral após o encerramento 
da segunda fase. Classifica as 2 primeiras colocadas de cada grupo, que farão a semi final. 

TERCEIRA FASE - SEMIFINAL  

Para elaboração das partidas, serão consideradas a soma dos pontos da primeira e segunda fase e ficaram 
assim definidas: 

JOGO 1 - 1º COLOCADO NO GERAL X 4º COLOCADO NO GERAL  

JOGO 2 - 2º COLOCADO NO GERAL X 3º COLOCADO NO GERAL. 

Em caso de empate a decisão ocorrerá através das cobranças de 03 (três) pênaltis, persistindo o empate será 
cobrada 01(um) pênalti alternado, até que se apure o vencedor. 

QUINTA FASE - DISPUTA DE TERCEIRO E QUARTO LUGARES  

PERDEDOR DO JOGO 1 DA SEMIFINAL X PERDEDOR DO JOGO 2 DA SEMIFINAL  
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Em caso de empate a decisão ocorrerá através das cobranças de 03(três) pênaltis, persistindo o empate será 
cobrada 01(um) pênalti alternado, até que se apure o vencedor. 

FINAL  

VENCEDOR DO JOGO 1 DA SEMIFINAL X VENCEDOR DO JOGO 2 DA SEMIFINAL  

Em caso de empate a decisão ocorrerá através das cobranças de 03(três) pênaltis, persistindo o empate será 
cobrada 01(um) pênalti alternado, até que se apure o vencedor. 

CRITÉRIO DE DESEMPATE PARA TODAS AS FASES: 

1º - Menor número de W.O.; 

2º - Menor número de abandonos; 

3º - Menor número de cartões vermelhos; 

4º - Menor número de cartões amarelos; 

5º - Maior número de vitórias; 

6º - Confronto direto; 

7º - Maior saldo de gols; 

8º - Menor número de gols sofridos; 

9º - Maior número de gols marcados; 

10º - Sorteio efetuado na presença dos coordenadores das equipes envolvidas pela Comissão Organizadora 

CARTÕES AMARELO: 

Os cartões amarelos serão zerados ao termino da segunda fase – fase eliminatórias, com exceção dos atletas 
que tiverem recebido o terceiro cartão amarelo na última rodada da segunda fase - que cumprirão a 
suspensão automática nas quartas de finais. 

COBRANÇA DE PÊNALTIS: 

Todos os atletas poderão cobrar os pênaltis, independente se no termino da partida estarem jogando ou na 
suplência, não poderão cobrar os pênaltis, os goleiros, os atletas que receberam cartão vermelho, ou o 
cartão amarelo (se tiverem cumprindo o tempo de suspensão). Caso isso aconteça, o arbitro deverá deixar as 
equipes com o mesmo número de atletas para iniciar a cobrança dos pênaltis. 

 


