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Regulamento 

 

Fórmula de disputa 

 

 08 times irão se enfrentar em um turno. 

 Cada time jogará 07 partidas na 1° fase. 

 Os 4 melhores times se classificam para 2° fase. 

 Na 2° fase as quatro melhores equipes se enfrentam em jogos de ida e volta, 1°x4°, 2°x3°. 

 Na semifinal a equipe que tiver melhor colocação na 1° fase em relação ao adversário, tem a 

vantagem de dois resultados iguais. 

 

 A final será realizada em duas partidas e as equipes não tem vantagem de dois resultados iguais, em 

caso de igualdade em saldo de gols, o titulo será decidido em cobrança de pênaltis. 
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 5 cobranças para cada time, persistindo o empate haverá uma cobrança alternada para 

cada time, até que haja um vitorioso. 

 

 Os jogadores que encerrarem a partida deverão permanecer em campo para a disputa de pênaltis. 

 

 Haverá disputa de 3° lugar entre os derrotados na semifinal. 

 

 A partida terá duração de 40 minutos cada tempo de jogo. 

 

 O campeonato terá duração de 11 finais de semana. 

 

 A copa Paulo Roberto da Silva terá inicio no dia 04 de fevereiro e se encerrará dia 23 de abril. 
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Equipes 

 
 

 América 

 Coritiba 

 Cruzeiro 

 Igaratinga 

 Limas 

 River Plate 

 São Paulo 

 Vila Nova 
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Critério de desempate na 1° fase 

 Maior número de vitórias. 

 Maior saldo de gols. 

 Maior número de gols feitos. 

 Menor número de cartões. 

 Se persistir o empate haverá sorteio na moeda. 
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Disciplina 

 É obrigatório a equipe trocar de roupas dentro do vestiário. 

 O jogador que trocar de roupas no banco de reservas, será advertido com um cartão amarelo. 

 O Jogador que faltar dos jogos sem justificativa e não pagar corretamente as despesas, cabe ao 

representante da equipe puni-lo ou não com a suspensão do campeonato. Esse será proibido de 

jogar o próximo campeonato. 

 

 Todos os jogadores que comparecerem ao jogo tem o direito de jogar no mínimo 20 minutos. Cabe ao 

jogador fazer valer seu direito. ( No caso do jogador pedir para jogar e não for atendido, este deverá 

arrumar duas testemunhas do seu time e relatar na súmula da partida, fazendo com que seu time 

perca os pontos da partida sendo computado WxO(resultado de 3x0). 

 

 A tolerância será de 15 minutos, a equipe que não comparecer dentro deste horário perderá os 

pontos da partida por WxO, se acontecer  das duas equipes não estiverem dentro de campo estas 

perderão os pontos da partida. 

 

 Caso alguma equipe abandone o campeonato em andamento, os placares anteriores serão mantidos 

e será estabelecido WxO para as partidas seguintes. Caso a equipe vença o jogo por WxO não será 

computado gol para nenhum jogador, somente para a equipe no saldo de gols. 
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 Em caso de abandono de algum time ao campeonato, os jogadores que não estiverem 

presentes nas últimas 3 súmulas, estarão automaticamente eliminados do campeonato seguinte. 

 

 Em caso de necessidade, o organizador poderá alterar a data e horário dos jogos (Por motivo de 

jogos do campeonato da Liga em Pará de Minas ou por causas naturais). 

 

 O jogador que tomar 3 cartões amarelos será suspenso por 1 partida automaticamente (a seguinte). 

 

 Os times participantes deverão estar com no mínimo 8 jogadores em campo no início da partida, para 

que não seja computado o WxO. 

 

 Os cartões amarelos recebidos na 1° fase da competição, serão cancelados ao começar a 2° fase, 

exceto o jogador que receber o 3° cartão amarelo na última rodada da 1° fase. 

 

 O jogador que receber cartão vermelho será suspenso por 1 partida automaticamente (a seguinte). 

 

 O jogador que agredir fisicamente (os árbitros, jogadores, torcedores, ou qualquer participante direto 

ou indireto da competição será eliminado e suspenso por 1 ano). Em caso de reincidência a pena 

dobrará. 

 

 O jogador que agredir verbalmente qualquer pessoa citada anteriormente, será suspenso por 3 

partidas. 
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 O jogador que jogar 1 partida por uma equipe, não poderá jogar para outra no mesmo 

campeonato. 

 

 As equipes terão até o dia 22/02/2017 ás 17:00, para fazer a troca de jogadores que não continuarão 

no campeonato. 

 

 Caso alguma equipe coloque jogador que não está inscrito no campeonato, esta perderá os pontos 

da partida, que irão para o adversário. 

 

 Qualquer fato omisso ao regulamento (que não consta nesse regulamento) que vier a ocorrer durante 

a realização da competição, será julgado pela comissão organizadora. 

 

 Podem participar do campeonato jogadores acima de 35 anos, ou que completam 35 anos no ano de 

2017. 

 

 Em caso de contusão ou desistência do goleiro este poderá ser substituído por outro da lista de 

suplentes. 

 

 O treinador que estiver punido poderá descer ao vestiário somente antes do início da partida, 

retornando a arquibancada até o término da mesma. No caso do não cumprimento sua punição será 

dobrada. 

 Cada equipe pagará uma taxa de R$127,50 de arbitragem por partida, mesmo que haja WxO, ficando 

responsável pelo pagamento o representante da equipe. 
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Premiações 

 1° Lugar – Troféu e medalhas 

 2° Lugar – Troféu e medalhas 

 3° Lugar – Troféu e medalhas 

 Artilheiro – Troféu 

 Goleiro Menos vazado – Troféu 

 Craque do campeonato – Troféu 

 Melhor coringa – Troféu 

 Melhor treinador – Troféu 
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Premiação em Cerveja 

 4 caixas para cada uma das equipes finalistas (8 caixas). 

 2 caixas para cada uma das equipes restantes (12 caixas). 

 

Total 20 caixas de cerveja. 
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Tabela de Jogos 1° fase 

1° Rodada 2° Rodada 3° Rodada 

04/02 Sábado 11/02 Sábado 18/02 Sábado 

15:45 Cruzeiro x São Paulo 15:45 Coritiba x River Plate 15:45 Limas x Cruzeiro 

17:30 América x Limas  17:30 Vila Nova x Igaratinga 17:30 Vila Nova x Coritiba 

05/02 Domingo 12/02 Domingo 19/02 Domingo 

07:45 Igaratinga x Coritiba 07:45 América x Cruzeiro 07:45 São Paulo x América 

09:30 River Plate x Vila Nova 09:30 Limas x São Paulo 09:30 River Plate x Igaratinga 

 

4° Rodada 5° Rodada 6° Rodada 7° Rodada 

04/03 Sábado 11/03 Sábado 18/03 Sábado 25/03 Sábado 

15:45 Cruzeiro x River Plate 15:45 Coritiba x São Paulo 15:45 Igaratinga x América 15:45 Limas x Vila Nova 

17:30 Igaratinga x Limas 17:30 América x Vila Nova 17:30 River P. x São Paulo 17:30 Coritiba x Cruzeiro 

05/03 Domingo 12/03 Domingo 19/03 Domingo 26/03 Domingo 

07:45 São Paulo x Vila Nova 07:45  River Plate x Limas 07:45Vila Nova x Cruzeiro 07:45 América x River Plate 

09:30 Coritiba x América 09:30 Cruzeiro x Igaratinga 09:30 Limas x Coritiba 09:30 Igaratinga x São Paulo 
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                          2° fase 

Semifinal 

 

Jogos de Ida Jogos de Volta 

Domingo 02/04 Domingo 09/04 

07:45 1° colocado x 4° colocado (Jogo 1) 07:45 2° colocado x 3° colocado (Jogo 2) 

09:30 2° colocado x 3° colocado (Jogo 2) 09:30 1° colocado x 4° colocado (Jogo 1) 

 

Disputa de 3° lugar 

Jogo de ida Jogo de Volta 

Domingo 16/04 Domingo 23/04 

07:45 Perdedor Jogo 1 x Perdedor jogo 2 07:45 Perdedor Jogo 1 x Perdedor jogo 2 
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Final 

Jogo de ida Jogo de Volta 

Domingo 16/04 Domingo 23/04 

09:30 Vencedor Jogo 1 x Vencedor Jogo 2 09:30 Vencedor Jogo 1 x Vencedor Jogo 2 

 

 

 


