ANEXO I DO CAMPEONATO INTERNO 2º SEMESTRE 2019 PMFC
TÍTULO XIX – FORMA DE DISPUTA
Categoria Sênior, Principal e Master
ARTIGO 60º O campeonato ocorrerá em 05 (cinco) fases distintas, denominadas: Primeira
Fase, Segunda Fase, Repescagem, Semifinal e Fase Final, quando, então, se consagrará o
vencedor da competição.
PRIMEIRA FASE

Na Primeira Fase, as equipes jogarão entre si em 2 (dois) turnos.
O primeiro e segundo colocado desta fase, inicia a segunda fase com 1 ponto extra.
Caso haja empate no número de pontos, será respeitado o seguinte critério de
desempate:
a) Menor número de derrotas por WO;
b) Maior número de vitórias;
c) Melhor saldo de gols;
d) Maior número de gols pró;
e) Confronto Direto (entre duas equipes);
f) Menor número da somatória de pontuação de cartões (Vermelho: 3 pontos e
Amarelo; 1 ponto);
g) Sorteio.
SEGUNDA FASE: FASE DE GRUPOS
Na Segunda Fase, as equipes serão divididas em 2 (dois) grupos da seguinte forma:
Grupo 1
1º Colocado da 1ª Fase
4º Colocado da 1ª Fase
6º Colocado da 1ª fase

Grupo 2
2º Colocado da 1ª Fase
3º Colocado da 1ª Fase
5º Colocado da 1ª Fase

Os confrontos serão em turno único, contra os times do mesmo grupo. Nesta fase
zera todos os pontos e gols prós e contras conquistados na primeira fase, exceto o primeiro
e segundo colocado da primeira fase que inicia esta fase com 1 ponto cada.
§ 1 ° - Nessa fase serão considerados os critérios do título XIII – artigo 40º do regulamento
interno.
§ 2° - Caso haja empate no número de pontos, será respeitado o seguinte critério de

desempate:
a) Menor número de derrotas por WO;
b) Maior número de vitórias;
c) Melhor saldo de gols;

d) Maior número de gols pró;
e) Confronto Direto (entre duas equipes);
f) Menor número da somatória de pontuação de cartões (Vermelho: 3 pontos e
Amarelo; 1 ponto);
g) melhor campanha na primeira fase.
Passara para a semifinal as equipes que ficarem em primeiro lugar de seu grupo. As
demais equipes irão para a fase de repescagem.
§ 3° - Ao termino da segunda fase ira ser criado um ranking das equipes que será usado
para critério de desempate nas próximas 2 (duas) fases. Esse ranking será criado seguindo
os seguintes critérios:
1 – Soma dos pontos da Primeira e Segunda Fases, caso haja empate nesse critério
segue a ordem dos critérios para desempate somando as 2 (duas) primeiras fases:

a) Maior número de vitórias;
b) Melhor saldo de gols;
c) Maior número de gols pró;
d) Confronto Direto (entre duas equipes);
e) Menor número da somatória de pontuação de cartões (Vermelho: 3 pontos e
Amarelo; 1 ponto);
f) melhor campanha na primeira fase.
g) melhor campanha na segunda fase.
e) sorteio
TERCEIRA FASE: REPESCAGEM
Nesta fase serão 2 (dois) jogos (ida e volta) e os confrontos serão da seguinte forma:
REP 1 – 2º Colocado do Grupo 1 X 3º Colocado do Grupo 2
REP 2 – 2º Colocado do Grupo 2 X 3º Colocado do Grupo 1
§ 1 ° - Nessa fase serão considerados os critérios do título XIII – artigo 40º.
§ 1 ° - Nesta fase não será considerado o saldo de gols como critério de desempate, no
tempo normal ou prorrogação.
§ 2 ° - Em caso de empate em pontos nesta fase, haverá prorrogação de dois tempos de 5
minutos corridos, não zerando faltas e/ ou cartões aplicados.
§ 3 ° - Em caso de persistir o empate após a prorrogação será considerado vencedor aquele
que tiver melhor ranqueado seguindo o ranking estipulado no § 3 ° da Segunda Fase.
§ 4 ° - Os vencedores desta fase se classificam para a fase semifinal.
FASE SEMIFINAL
Estarão classificados para esta fase o primeiro colocado de cada chave e os classificados
nas repescagens.
Na Fase Semifinal, os confrontos ocorrerão em dois jogos (ida e volta) da seguinte forma:

Jogo S1 – 1º MELHOR COLOCADO NO RANKING x PIOR COLOCADO NO RANKING
Jogo S2 – 2º MELHOR COLOCADO NO RANKING x 2º PIOR COLOADO NO RANKING

§ 1 ° - Nesta fase não será considerado o saldo de gols como critério de desempate, no
tempo normal ou prorrogação.
§ 2 ° - Nessa fase serão considerados os critérios do título XIII – artigo 40º.
§ 3 ° - Em caso de empate em pontos nesta fase, haverá prorrogação de dois tempos de 5
minutos corridos, não zerando faltas e/ ou cartões aplicados.
§ 3 ° - Em caso de persistir o empate após a prorrogação será considerado vencedor aquele
que tiver melhor ranqueado seguindo o ranking estipulado no § 3 ° da Segunda Fase.
§ 4 ° - Os vencedores desta fase se classificam para a fase final.
FASE FINAL
Na Fase Final, os confrontos ocorrerão em dois jogos (ida e volta) da seguinte forma:
Jogo F1 – Vencedor Jogo S1 x Vencedor Jogo S2
§1 ° - Nesta fase não haverá vantagem e não será considerado o saldo de gols como critério
de desempate no tempo normal
§2 ° - Nessa fase serão considerados os critérios do título XIII – artigo 40º.
§3 ° - Em caso de empate em pontos nesta fase, haverá prorrogação de dois tempos de 5
minutos corridos, não zerando faltas e/ ou cartões aplicados.
§4° - Persistindo o empate, haverá disputa por penalidades máximas que será em número
de 05 (cinco) para cada equipe, de forma alternada. Permanecendo o empate, as cobranças
serão alternadas por equipe, até que uma equipe obtenha vantagem sobre a outra, sem que
sejam repetidos os batedores.
§5° - Após o termino das cobranças de penalidades, o vencedor se consagrara campeão do
Campeonato Interno 2º Semestre do Primeiro de Maio Futebol Clube.
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