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A Copa Regatas de Futebol de Campo Série Bronze / 2019 será disputada em quatro (04) 

fases distintas, a saber: 
 

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

 
1ª  FASE – PRÉ-CLASSIFICATÓRIA 

 
Nesta fase, as 20 (vinte) equipes formarão quatro (04) Grupos   (A ,B, C e D) através de 

sorteio. Essas equipes enfrentarão equipes de outros grupos e não enfrentarão os das sua chave na 
primeira fase, classificando para a próxima fase as 08 (oito) equipes que somarem o maior número 
de pontos ganhos na classificação geral, independente em que grupo esteja. 

  
CHAVE A   

CGL ANDAIMES, INCOIAS, INTER DE MEIÃO / FERRARI VEÍCULOS/ J. RUIZ, PSG e RESENHA 
 

CHAVE B 
EL TIBURON, EXPERTEAM, INVICTOS,  PARIS SAINT GERMAN e SCHALKE 04 
 

CHAVE C 
FAB/ CHOPÃO EVENTOS, INTER DE MEIÃO/ CHOPÃO EVENTOS, LONDRINA, ROMA FUTEBOL 
CLUBE e SAARA F.C 
 

CHAVE D 
CAMPOS ELISEOS, LAZIO F.R, PARENTES E AMIGOS, REAL IMÓVEIS E TIBERENSE 

 
 

 

2ª FASE – JOGOS DE IDA E VOLTA 
 

Nesta fase as 08 (oito) equipes classificadas na fase anterior, jogarão dois jogos como 
mostra a tabela a baixo. 

 
1º COLOCADO X 8º COLOCADO 
2º COLOCADO X 7º COLOCADO 
3º COLOCADO X 6ºCOLOCADO 
4º COLOCADO X 5º COLOCADO 

 
As equipes jogarão entre si somando 02 (duas) partidas. 
Classificará a equipe que somar o maior numero de vitórias. 
Se cada equipe ganhar uma partida, a equipe que somar o maior numero de saldo de 
gols, classificará automaticamente para a próxima fase.  
Havendo empate em numero de vitórias e saldo de gols, a partida será definida nas 
cobranças de pênaltis. 
Não haverá prorrogação. 
 
 
 
 



3ª FASE – SEMI-FINAL 
 

Nesta fase o vencedor da partida entre o 1º colocado x 8º colocado, enfrentará o vencedor 
da partida 4º colocado x 5º colocado. 

 
 O vencedor da partida entre o 3º colocado x  6º colocado, enfrentará o vencedor da 

partida entre 2º colocado x 7º colocado 
 
Os jogos serão realizados em 01 (uma) partida, sendo que se ao final da (s) mesma (s) 

houver empate as equipes decidirão a classificação através de cobranças de Pênaltis. (Não 
haverá Prorrogação)  

 

4ª FASE – FINAL 
Nesta fase,  as 02 (duas) equipes vencedoras na fase anterior decidirão o Título de 2019. 

 

DOS  JOGOS  FINAIS 
 

A Copa Regatas de Futebol de campo “Série Bronze” será decidida em 01 (uma) partida, 
caso termine empatada, será realizado 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, serão cobradas 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. 

As cobranças de pênalti poderão ser realizadas por qualquer jogador que pertença a 
equipe, relacionado na partida, mesmo que o jogador termine a partida no banco de reservas. 

Só depois que todos os jogadores de sua equipe cobrem as penalidades (titulares e 
reservas), será autorizado um jogador repetir a cobrança. 

Serão retirados das cobranças de pênaltis, jogadores da equipe que tenha o maior numero 
de componentes, igualando numericamente as duas equipes. 

 
  

   

Critérios de desempate: 
Os critérios de desempate, para fins de classificação geral, serão os seguintes: 
 
a) Maior numero de pontos, na fase; 
b)  Maior numero de vitórias na fase; 
c)  Maior numero de gols na fase; 
d) Saldo de gols na fase; 
e) Resultado de confronto direto na fase; 
f) ; Sorteio. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIBEIRÃO PRETO, 24 DE AGOSTO DE 2019. 
 

____________________________________ 

DEPTO. DE ESPORTES 
 

 


