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COPA REGATAS DE FUTE BO L SOCIETY /2018  

“SOCIETY”  
FO RMA  DE  DISPUTA  

 

A Copa Regatas de Futebol de Society será disputada em 04 (quatro fases 
distintas), a saber: 
 

a) 1ª FASE – PRÉ-CLASSIFICATÓRIA; 
b) 2ª FASE – CLASSIFICATÓRIA;       
c) 3ª FASE – SEMI-FINAL; 
d) 4ª FASE – FINAL. 

 
1ª  FASE – PRÉ-CLASSIFICATÓRIA 

Nesta fase, as 14 (quatorze) equipes foram divididas em 03 (três) chaves (A, B e C) 
através de sorteio e jogarão em turno único, entre si dentro das suas respectivas chaves, 
classificando para a próxima fase as 1º, 2º, 3º e  que somarem o maior número de pontos 
ganhos dentro das suas respectivas chaves.  
   

CHAVE A 
 

CFZ/INVICTOS,  
INTER DE MEIÃO 

JANDAIA F.C/MR EMBREAGEM 
LAZIO 

POUSADA HUMAITA 
 

CHAVE B 
AMERICA/CALIFA 

BATE – FÁCIL 
RAPINAS 

ROMA 
TC CAMAROTTO 
CHAVE C 

DALRI S LANCHES 
PARENTES/AMIGOS  

RIVER PLATE 
VITÓRIA ESPORTE CLUBE 

 
2ª FASE – CLASSIFICATÓRIA 

   
 Nesta fase as 9 (NOVE) equipes classificadas na fase anterior serão divididas em 

03 (três) chaves, ficando da seguinte forma: 
 

Grupo D: 1º colocado do grupo A, 2º colocado do grupo B, 3º colocado do grupo C,  
Grupo E: 1º colocado do grupo B, 2º colocado do grupo C, 3º colocado do grupo A,   
Grupo F: 1ºcolocado do grupo C, 2º colocado de grupo A, 3º colocado do grupo B,  

 



Nesta fase as equipes irão jogar, entre si, em turno único, dentro das suas 
respectivas chaves, classificando para a próxima fase as 01 (primeira) equipes do grupo, 
D, E e F que somarem o maior número de pontos dentro das suas respectivas chaves e a 
02 (segunda) melhor equipe no geral. Classificando para a próxima fase 04(quatro) para 
semi-final. 

3ª FASE – SEMI-FINAL 
Nesta fase as 04 (quatro) equipes classificadas na fase anterior, será definido por 

sorteio os confrontos da semi-finais. 
 

4ª FASE – FINAL 
Nesta fase, as 02 (duas) equipes perdedoras na fase anterior decidirão o 3º Lugar, 

enquanto as 02 (duas) equipes vencedoras na fase anterior decidirão o Título de 2018. 
 

DOS  JOGOS  FINAIS 
 

A Copa Regatas de Futebol será decidido em apenas 01 (uma) partida para a 
decisão do Titulo. Caso termine empatada a partida, será jogado 01 (uma) prorrogação de 
20 (vinte) minutos, divididos em 02 (dois) períodos de 10 (dez) minutos sem intervalo para 
descanso. Caso ainda termine com empate, será cobrado penalidades máximas, 
começando por uma série de 05 (cinco) cobranças alternadas, caso persistir o empate, a 
decisão continuará com cobranças alternadas, até que se conheça o vencedor, não se 
permitindo que os cobradores sejam os mesmos atletas que cobraram na série de 05 
(cinco) primeiras, com exceção o que diz no artigo abaixo. 

Nas cobranças de penalidades, só poderão participar os jogadores que estavam 
participando da partida quando o árbitro deu por encerrado o jogo. Não será permitido em 
hipótese alguma que os atletas que estiverem no banco de reservas participem das 
cobranças de penalidades. Os atletas só poderão repetir as cobranças após todos os 
participantes do jogo terem cobrado inclusive os goleiros. 
    
Critérios de desempate: 
Os critérios de desempate, para fins de classificação geral, serão os seguintes: 
 
a) maior número de vitórias, na fase; 
b) resultado do confronto direto, na fase; 
c) saldo de gols na fase; 
d) menor número de gols sofridos, na fase; 
e) melhor índice disciplinar, nas respectivas fases; 
f) melhor índice disciplinar, em todo o campeonato; 
g) realização de nova(s) partida(s) a critério da Comissão Organizadora 
 
Havendo igualdade entre 03(três) ou mais equipes em número de pontos ganhos, será eliminado o item B ( 
resultado do confronto direto na fase), e sendo preenchido a vaga e ficarem mais vagas para classificação, 
para as equipes que participaram deste critério de desempate devera permanecer com a eliminação do item 
B ( resultado do confronto direto na fase), até o preenchimento de todas as vagas. 
 
A(s) equipe(s) que deixarem de ter número mínimo de atletas em campo, obrigando o árbitro a encerrar a 
partida por esse motivo, para essa(s) equipe(s) apenas serão observados os itens A e B. Caso ainda 
persista o empate, a equipe que sempre permaneceu em campo até o final das partidas, estará 
automaticamente classificada. 
  
Havendo a necessidade de desempate entre essas equipes em referência os critérios A e G serão 
aplicados. 

RIBEIRÃO PRETO, 10 DE AGOSTO DE 2018. 

 

 

____________________________________ 

                                                                         DEPTO. DE ESPORTES 


