REGULAMENTO TÉCNICO
C.A.M – Categoria Adulto Masculino
DO SISTEMA DE DISPUTA
Art. 1º - O Campeonato Regional de FUTSAL Categoria Adulto Masculino será composto por 04(quatro) fases:
a)

1ª Fase - CLASSIFICATÓRIA: Os jogos serão realizados em turno único, rodízio simples, jogando as equipes de uma chave
contra as equipes da outra, classificando-se as 03(duas) equipes melhores colocadas de cada chave;

b)

2ª Fase – Eliminatória: 2º colocado chave “A” x 3º colocado chave “A”
2º colocado chave “B” x 3º colocado chave “B”;

c)

3ª Fase – SEMIFINAL:

JOGOS DE IDA:
- Vencedor 2º “A” x 3º “A” X 1º colocado chave “A”;
- Vencedor 2º “B” x 3º “B” X 1º colocado chave “B”.
JOGOS DE VOLTA:
- 1º colocado chave “A” X Vencedor 2º “A” x 3º “A”;
- 1º colocado chave “B” X Vencedor 2º “B” x 3º “B”.
d) 4ª Fase – FINAL: Serão 02(duas) finais (casa e fora).

Parágrafo primeiro: Para definir qual equipe jogará a segunda partida das finais em casa, será usado o critério de melhor
campanha na 1ª FASE, ou seja, analisar-se-á o percentual de aproveitamento, independente da quantidade de jogos realizados;
Parágrafo segundo: Caso haja empate nas prorrogações as partidas serão decididas em 03(três) cobranças de penalidades
máximas cada equipe.
Parágrafo segundo: As prorrogações serão realizadas em 10(dez) minutos, 02(dois) períodos de 05(cinco) minutos no
cronômetro, sem inervá-lo.
Art. 2º - Para determinar a classificação da 1ªfase do O Campeonato Regional de FUTSAL Categoria Adulto Masculino,
aplicar-se-ão os seguintes critérios técnicos:
Entre duas equipes:
1- Maior número de pontos ganhos;
2- Maior número de vitórias;
3- Maior saldo de gols;
4- Menor número de gols sofridos;
5- Maior número de gols marcados;
6- Gols average;
7- Sorteio público.
Entre três ou mais equipes:
1- Maior número de pontos ganhos;
2- Maior número de vitórias;
3- Maior saldo de gols;
4- Menor número de gols sofridos;
5- Maior número de gols marcado;
6- Gols average;
7- Sorteio público.
Atenciosamente.
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