FUTEBOL MASCULINO
CATEGORIA: ÚNICA – 13 Equipes

Nascidos nos anos de 2001 ou antes. Deverá ser respeitado, na inscrição e na equipe o percentual
de 50% (cinquenta por cento) de atletas nascidos no ano de 1984 ou antes, para a composição da mesma.
-

Sistema de disputa:

NA 1ª FASE, serão 04(quatro) chaves, sendo 3 chaves com 3 equipes e uma chave com 4 equipes com
cada em rodízio simples, dentro da chave. Passará para a semifinal a equipe que ficar em primeiro lugar em cada
chave.
NA SEMIFINAL, haverá um sorteio entre as 04 equipes classificadas, para definir os confrontos. Será
realizada em partida única, sendo os vencedores classificados para a Final.
Se os confrontos terminarem
empatados, a decisão será nos pênaltis, de acordo com o regulamento (três pênaltis por equipe);
A FINAL será disputada pelas 02(duas) equipes vencedoras na semifinal, em jogo único. Se o jogo
terminar empatado, cobrança de 05(cinco) pênaltis para cada time. Persistindo o empate, cobranças alternadas.
-

Critérios para pontuação:
A equipe que vencer a partida no tempo normal ganhará 03(três) pontos e a equipe derrotada não
marcará ponto. No sistema de rodízio, no caso de empate, cada equipe ganhará 01(um) ponto.
Nas partidas da Semifinal e Final, se a partida terminar empatada, a decisão será na cobrança de
pênaltis.
- Critérios de desempate:
I - Maior pontuação;
II - Maior saldo de gols;
III - Disciplina;
IV - Confronto direto;

V - Maior número de gols marcados;
VI - Menor número de gols sofridos;
VII - Sorteio.

Chave “A”:

Chave “C”:

SAÚDE
DEMLURB
CÂMARA MUNICIPAL

PROCON
EMPAV
OBRAS

Chave “B”:

Chave “D”

CESAMA
SETTRA
EDUCAÇÃO

SEDETA/SEPLAG/COMUNICAÇÃO
SEMAUR
FUNALFA
PGM/FAZENDA

FUTSAL FEMININO
CATEGORIA: ÚNICA – 5 Equipes

-

Nascidas nos anos de 2001 ou antes.

-

Sistema de disputa:

NA 1ª FASE, chave única com 5 equipes em rodízio simples, dentro da chave. Passarão para a semifinal
as quatro equipes melhor colocadas na chave.
NA SEMIFINAL, os confrontos estão definidos, sendo o primeiro colocado enfrentando o quarto colocado
e o segundo colocado enfrentando o terceiro colocado na chave. A Semifinal será realizada em partida única,
sendo os vencedores classificados para a Final. Caso os jogos terminem empatados, a decisão será nos pênaltis,
de acordo com o regulamento (3 pênaltis por equipe);
A FINAL será disputada pelas 02(duas) equipes vencedoras na semifinal, em jogo único. Se o jogo
terminar empatado, cobrança de 05(cinco) pênaltis para cada time. Persistindo o empate, cobranças alternadas.
-

Critérios para pontuação:
A equipe que vencer a partida no tempo normal ganhará 03(três) pontos e a equipe derrotada não
marcará ponto. No sistema de rodízio, no caso de empate, cada equipe ganhará 01(um) ponto.
Nas partidas da Semifinal e Final, se a partida terminar empatada, a decisão será na cobrança de
pênaltis.
- Critérios de desempate:
I - Maior pontuação;
II - Maior saldo de gols;
III - Disciplina;
IV - Confronto direto;

V - Maior número de gols marcados;
VI - Menor número de gols sofridos;
VII - Sorteio.

Chave “Única”:
PROCON
FUNALFA
SEMAUR/SAÚDE
PGM/FAZENDA
SARH/SECOM

