TORNEIO

2018

ORGANIZAÇÃO - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO PANVEL
DIA 01 DE MAIO DE 2018 – TERÇA FEIRA - SEDE CAMPESTRE DA AFGP - A PARTIR DAS 09:30HS
EQUIPES:

REGULAMENTO

A) Todas as equipes deverão estar prontas 10 (dez) minutos antes do início da partida;
B) O número de jogadores será de 5 (cinco), sendo 4 (quatro) na linha e 01 (um) goleiro;
C) As equipes deverão apresentar-se com fardamento adequado (camisetas numeradas) e não repetidas;
D) Em caso de agressão ao árbitro ou a um atleta de outra equipe, o time será desclassificado;
E) Cada equipe poderá inscrever no máximo 10 (dez) atletas;
F) Após o início do torneio nenhuma equipe poderá inscrever atletas;
G) Os jogos serão de 15min por jogo.

PUNIÇÕES:
A) Cartão amarelo: O atleta será advertido.
B) Cartão Vermelho: O atleta estará eliminado da partida e suspenso por um jogo. Exceto em caso de agressão.
Neste caso o atleta será eliminado da competição.

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO:
A) As equipes serão divididas em DOIS GRUPOS. Cada Grupo com 5(cinco) equipes.
B) Os jogos da 1º fase, serão classificatórios entre as equipes. Irão jogar todos contra todos dentro de cada grupo.
Classificam os quatros primeiros colocados de cada Grupo.
C) Em caso de empates na 2º fase eliminatória, será realizado cobrança de penalidades máximas, 03 (três) pênaltis
alternados para cada equipe. Permanecendo empatados, pênaltis alternados até uma equipe sair vitoriosa.
Classificam para a 3º fase, os vencedores de cada jogo.
D) Em caso de empates na 3º fase eliminatória, será realizado cobrança de penalidades máximas, 03 (três) pênaltis
alternados para cada equipe. Permanecendo empatados, pênaltis alternados até uma equipe sair vitoriosa.
Classificam para a grande final, os vencedores de cada jogo.
E) Não haverá disputa do 3º lugar. O 3º lugar será a equipe melhor perdedora dos jogos da semi-final. Em caso de
empates nos dois jogos, o critério de desempate, será cartão disciplinares em toda a competição. Permanecendo
o empate em cartões, o critério será o íten 3º abaixo (maior número de gols a favor).
F) Vitória: 03 (três) pontos;
G) Empate: 01 (um) ponto;
H) Derrota: 00 (zero) pontos;
I) W.O. o resultado será de 01 (um) a 0 (zero).

CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
1º - Maior número de pontos ganhos;
2º - Saldo de gols;
3º - Maior número de gols a favor;
4º - Equipe mais disciplinada.
- Cartão Amarelo: 10 pontos
- Cartão Vermelho: 20 pontos
5º - Sorteio pela mesa.

PREMIAÇÕES:
A) Primeiro lugar: Troféu e medalhas;
B) Segundo lugar: Troféu e medalhas;
C) Terceiro lugar: Troféu e medalhas.
D) Goleador: Troféu;
E) Goleiro menos vazado: Troféu.
Equipe Organizadora: Valdinei Antonio da Rosa e Gerson Barbosa Rodrigues
Eldorado do Sul, 05 Abril de 2018

