
COPA MENOR VITRINE “CP” 2018 

Casa das Ferragens/ Sportlins 
 

Sistema de Disputa 
 

1ºFase: - 2 Grupos de 04 equipes. Jogam todos contra todos, dentro dos grupos em turno único 

(conforme a tabela). 

Classificam-se p/ as Semifinais as 02 equipes melhores de cada grupo, em ordem de 

pontuação.  

Critério de desempate: confronto direto; nº de vitórias; saldo de gols; gols prós; gols contra e 

sorteio. 

 

Semifinais: - Jogo único, conforme tabela abaixo:  

 

              SF 1:  1º Col. do Grupo “A” X  2º Col. do grupo “B” 

           

              SF 2:  1º Col. do Grupo “B” X  2º Col. do grupo “A” 

 

 -Caso ocorra empate no final do jogo, prorrogação de 05 X 05 min., persistindo o 

empate (após a prorrogação), classifica-se para a final a equipe melhor colocada da 

1ª Fase, dentro dos confrontos. 

 

Final: - Jogo único, conforme a tabela: 

 

Final: Venc. SF 1 X Venc. SF. 2 

 

- Caso ocorra empate em números de pontos no final do jogo, prorrogação de 05 

X 05 min., persistindo o empate, cobranças de pênaltis (5 cobranças p/ cada 

equipe, persistindo o empate, cobranças alternadas até que se obtenha um 

vencedor).  

 

 

Penalidades Referentes a Cartões: 

 

- 02 Cartões Amarelos:  01 partida de suspensão (partida subseqüente ao 2º 

cartão) 

- 01 Cartão Vermelho: eliminação da partida e 01 partida de suspensão (partida 

subseqüente ao cartão). 

- Obs.: Os cartões serão zerados nas trocas de fase. Caso o jogador receba o 2º 

Cartão Amarelo ou o Vermelho na última rodada de uma fase este cumprirá a 

suspensão no 1º jogo da outra fase. 

 

Obs.:   .partidas de 15 X 15 min., sendo o ultimo minuto de cada tempo cronometrado. 

      . todos os jogadores presentes deverão jogar 07’30” no 1º tempo e 05’00” no 2º  

              tempo.  

 . uso de caneleiras obrigatório. 

 . todos os jogadores deverão usar shorts e meias brancas. 

 

 

DEPARTAMENTO DE ESPORTES 
 

 


