CLUBE ARARAQUARENSE
1º SEMESTRE DE 2020
REGULAMENTO TÉCNICO GERAL.
CAMPEONATOS INTERNOS DE FUTEBOL
1- CATEGORIA VETERANOS- (11) EQUIPES
1ª FASE DE CLASSIFICAÇÃO:-TURNO ÚNICO
As (11) equipes jogarão entre si em um único turno com (11) rodadas realizadas
no período de 01/03 a 31/05/2020. No Mata Mata os jogos serão em sistema de
eliminatória simples dia 07/06/2020.
Na semi final que será realizada no dia 21/06/2020, também haverá a vantagem
do empate no tempo normal de jogo para as equipes de melhor campanha na 1ª
fase.
Na partida final que será no dia 28/06/2020, NÃO haverá vantagem para
nenhuma equipe e se a partida terminar empatada, haverá a necessidade de
cobrança de penalidades conforme o descrito abaixo.
Será utilizado até as finais (14) rodadas, sendo que fica de reserva a data de
05/07/2020 para ser utilizada para o jogo final caso seja necessário.
Será classificada para a segunda fase de acordo com a pontuação final, as equipes
de ( 1ª a 8ª ) colocação.
2ª FASE DE CLASSIFICAÇÃO- MATA MATA:1ª RODADA- JOGOS ELIMINATÓRIOS
Jogo “1” - 1º colocado x 8º colocado
Jogo “2” - 2º colocado x 7º colocado
Jogo “3” - 3º colocado x 6º colocado
Jogo “4” - 4º colocado x 5º colocado

3ª FASE DE CLASSIFICAÇÃO- SEMI FINAIS:1ª RODADA- JOGOS ELIMINATÓRIOS
Jogo 1 - 1º Melhor colocado no geral x 4º colocado no geral
Jogo 2 - 2º Melhor colocado no geral x 3º colocado no geral
Na 2ª fase (Mata- Mata), 3ª fase (Semi final), haverá a vantagem do empate no tempo normal de
jogo para as equipes de melhor pontuação ao término da 1ª fase.
Na 3ª fase, após apurar as (04) equipes vencedoras, será definido os jogos da fase semi final
conforme a classificação das equipes na 1ª fase.

4ª FASE DE CLASSIFICAÇÃO- FINAL:-

Jogo 1 – Vencedor do jogo 1 x Vencedor do jogo 2
Na 4ª fase (final), não haverá vantagem do empate.
Caso as partidas terminarem empatadas, haverá a necessidade de cobrança de penalidades
alternadas (03), e se persistir o empate, haverá a necessidade de cobranças de (01) penalidade
alternada até que se conheça o vencedor.

2- CATEGORIA MÁSTER- (09) EQUIPES
1ª FASE DE CLASSIFICAÇÃO:-TURNO ÚNICO
As (09) equipes jogarão entre si em um único turno com (09) rodadas realizadas
no período de 01/03/2020 a 17/05/2020. No Mata Mata o sistema será de
eliminatória simples e será realizado no dia 24/05/2020.
Na semi final que será realizada no dia 31/05/2020, também haverá a vantagem
do empate no tempo normal de jogo para as equipes de melhor campanha na 1ª
fase.
Na partida final que será no dia 07/06/2020, NÃO haverá vantagem para
nenhuma equipe e se a partida terminar empatada, haverá a necessidade de
cobrança de penalidades conforme o descrito abaixo.
Será utilizado até as finais (12) rodadas, sendo que fica de reserva a data de 21/06,
28/06 e 05/07/2020 para ser utilizada para o jogo final caso seja necessário.
Será classificada para a segunda fase de acordo com a pontuação final, as equipes
de ( 1ª a 8ª ) colocação.
2ª FASE DE CLASSIFICAÇÃO- MATA MATA:1ª RODADA- JOGOS ELIMINATÓRIOS
Jogo “1” - 1º colocado x 8º colocado
Jogo “2” - 2º colocado x 7º colocado
Jogo “3” - 3º colocado x 6º colocado
Jogo “4” - 4º colocado x 5º colocado

3ª FASE DE CLASSIFICAÇÃO- SEMI FINAIS:1ª RODADA- JOGOS ELIMINATÓRIOS
Jogo 1 - 1º Melhor colocado no geral x 4º colocado no geral
Jogo 2 - 2º Melhor colocado no geral x 3º colocado no geral
Na 2ª fase (Mata- Mata), 3ª fase (Semi final), haverá a vantagem do empate no tempo normal de
jogo para as equipes de melhor pontuação ao término da 1ª fase.
Na 3ª fase, após apurar as (04) equipes vencedoras, será definido os jogos da fase semi final
conforme a classificação das equipes na 1ª fase.

4ª FASE DE CLASSIFICAÇÃO- FINAL:Jogo 1 – Vencedor do jogo 1 x Vencedor do jogo 2

Na 4ª fase (final), não haverá vantagem do empate.
Caso as partidas terminarem empatadas, haverá a necessidade de cobrança de penalidades
alternadas (03), e se persistir o empate, haverá a necessidade de cobranças de (01) penalidade
alternada até que se conheça o vencedor.

3- CATEGORIA MIRIM- (05) EQUIPES
4- CATEGORIA INFANTIL- (04) EQUIPES
1ª FASE DE CLASSIFICAÇÃO- TURNO/RETURNO:As (05) equipes da categoria Mirim e as (04) equipes da categoria Infantil jogarão
entre si em (turno e returno) com (05 + 05) rodadas cada categoria realizadas no
período de 08/03/2020 à 28/06/2020 totalizando até as finais (10 + 02 + 01) rodadas,
classificando para a segunda fase (semi final) de acordo com a pontuação final, as
equipes de ( 1ª a 4ª ) colocação.
2ª FASE DE CLASSIFICAÇÃO- SEMI FINAIS:1ª RODADA- JOGOS DE IDA
Jogo 1 – 4º colocado no geral x 1º colocado no geral
Jogo 2 – 3º colocado no geral x 2º colocado no geral
1ª RODADA- JOGOS DE VOLTA
Jogo 1 – 1º colocado no geral x 4º colocado no geral
Jogo 2 – 2º colocado no geral x 3º colocado no geral
3ª FASE DE CLASSIFICAÇÃO- FINAL:1ª RODADA- JOGO DE IDA

Jogo 1 – Vencedor do jogo 1 x Vencedor do jogo 2
Na 2ª fase (Semi finais), as equipes de melhor campanha, jogarão com a vantagem de (02)
resultados iguais (empates) ou uma vitória para cada lado, obedecendo o saldo de gols das (02)
partidas em questão.
Caso haja uma vitória e um empate, seguira a equipe que obter os (04) pontos.

Na 3ª fase (final), não haverá vantagem do empate.
Caso as partidas terminarem empatadas, haverá a necessidade de cobrança de penalidades
alternadas (03), e se persistir o empate, haverá a necessidade de cobranças de (01) penalidade
alternada até que se conheça o vencedor.

5- CATEGORIA 170 ANOS- 08 EQUIPES
1ª FASE DE CLASSIFICAÇÃO:-TURNO ÚNICO

As (08) equipes jogarão entre si em um único turno com (07) rodadas realizadas
no período de 10/03/2020 à 28/04/2020 totalizando até as finais (10) rodadas,
classificando para a segunda fase de acordo com a pontuação final, as equipes de
( 1ª a 8ª ) colocação.
No Mata Mata o sistema será de eliminatória simples e será realizado no dia
05/05/2020.
Na semi final que será realizada no dia 12/05/2020, também haverá a vantagem
do empate no tempo normal de jogo para as equipes de melhor campanha na 1ª
fase.
Na partida final que será no dia 19/05/2020, NÃO haverá vantagem para
nenhuma equipe e se a partida terminar empatada, haverá a necessidade de
cobrança de penalidades conforme o descrito abaixo.
Será utilizado até as finais (10) rodadas, sendo que fica de reserva a data de
26/05/2020 para ser utilizada para o jogo final caso seja necessário.
Será classificada para a segunda fase de acordo com a pontuação final, as equipes
de ( 1ª a 8ª ) colocação.
2ª FASE DE CLASSIFICAÇÃO- MATA MATA:1ª RODADA- JOGOS ELIMINATÓRIOS
Jogo “1” - 1º colocado x 8º colocado
Jogo “2” - 2º colocado x 7º colocado
Jogo “3” - 3º colocado x 6º colocado
Jogo “4” - 4º colocado x 5º colocado

3ª FASE DE CLASSIFICAÇÃO- SEMI FINAIS:1ª RODADA- JOGOS ELIMINATÓRIOS
Jogo 1 - 1º Melhor colocado no geral x 4º colocado no geral
Jogo 2 - 2º Melhor colocado no geral x 3º colocado no geral
Na 2ª fase (Mata- Mata), 3ª fase (Semi final), haverá a vantagem do empate no tempo normal de
jogo para as equipes de melhor pontuação ao término da 1ª fase.
Na 3ª fase, após apurar as (04) equipes vencedoras, será definido os jogos da fase semi final
conforme a classificação das equipes na 1ª fase.

4ª FASE DE CLASSIFICAÇÃO- FINAL:Jogo 1 – Vencedor do jogo 1 x Vencedor do jogo 2
Na 4ª fase (final), não haverá vantagem do empate.
Caso as partidas terminarem empatadas, haverá a necessidade de cobrança de penalidades
alternadas (03), e se persistir o empate, haverá a necessidade de cobranças de (01) penalidade
alternada até que se conheça o vencedor.
6-CATEGORIA LIVRE- (04) EQUIPES

1ª FASE DE CLASSIFICAÇÃO- TURNO/RETURNO:As (04) equipes da categoria Livre jogarão entre si em (turno e returno) com (03
+ 03) rodadas realizadas no período de 08/03/2020 à 28/06/2020 totalizando até as
finais (06+ 02 + 02) rodadas, classificando para a segunda fase (semi final) de
acordo com a pontuação final, as equipes de ( 1ª a 4ª ) colocação.
2ª FASE DE CLASSIFICAÇÃO- SEMI FINAIS:1ª RODADA- JOGOS DE IDA
Jogo 1 – 4º colocado no geral x 1º colocado no geral
Jogo 2 – 3º colocado no geral x 2º colocado no geral
1ª RODADA- JOGOS DE VOLTA
Jogo 1 – 1º colocado no geral x 4º colocado no geral
Jogo 2 – 2º colocado no geral x 3º colocado no geral
3ª FASE DE CLASSIFICAÇÃO- FINAL:1ª RODADA- JOGO DE IDA

Jogo 1 – Vencedor do jogo 1 x Vencedor do jogo 2
Na 2ª fase (Semi finais), as equipes de melhor campanha, jogarão com a vantagem de (02)
resultados iguais (empates) ou uma vitória para cada lado, obedecendo o saldo de gols das (02)
partidas em questão.
Caso haja uma vitória e um empate, seguira a equipe que obter os (04) pontos.
Na 3ª fase (final), não haverá vantagem do empate.
Caso as partidas terminarem empatadas, haverá a necessidade de cobrança de penalidades
alternadas (03), e se persistir o empate, haverá a necessidade de cobranças de (01) penalidade
alternada até que se conheça o vencedor.

Caso seja adiada alguma rodada por problemas climáticos ou força maior a
mesma será cancelada e marcada para (Sexta feira a noite no Máster, Sábado a
tarde para o Veteranos, Quinta Feira a noite para o 170 anos e aos Sábados pela
manhã para o Livre, Mirim e Infantil) sendo que o Departamento de esporte
marcará a data e avisará o capitão de cada equipe e aos membros das Comissões
a com antecedência de (05) dias.
NÃO HAVERÁ RODADA NOS DIAS:12/04 – Pascoa
19/04 – Tiradentes (Terça Feira)
10/05 – Dia das Mães
14/06 – Corpus Christi

obs. O critério para o desempate na 1ª fase dentro dos grupos por categoria, estão
inseridos no rodapé da classificação no sistema esportes, podendo ser consultado
livremente pelos associados participantes, porém ao obter a mesma pontuação no
final da fase de grupos, o 1º critério para o desempate entre as equipes será o
confronto (resultado do jogo em questão) e depois os demais itens do critério de
desempate.

P = Pontos; J = Jogos; V = Vitórias; E = Empates; D = Derrotas;
GP = Gols Pró; GC = Gols Contra; SG = Saldo de Gols; WO =
Derrotas por WO; (%) = aproveitamento
NOTA IMPORTANTE:1º CRITÉRIO PARA O DESEMPATE NAS FASES.
A EQUIPE QUE PROVOCAR 01 (UM) W.O, E CONTINUAR NA DISPUTA,
LEVARÁ DESVANTAGEM EM TODOS OS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
DIANTE DAS OUTRAS EQUIPES, SENDO A ÚLTIMA COLOCADA SEMPRE
QUE EMPATAR NA CLASSIFICAÇÃO COM UMA OU MAIS EQUIPES.
ESSE ITEM É VÁLIDO PARA TODAS AS FASES DA COMPETIÇÃO EM
TODAS AS CATEGORIAS.
ARNALDO DEGANI FILHO
Diretor de Esportes
DEPARTAMENTO DE ESPORTES
01/02/2020

