
ANEXO I DA COPA VERÃO 2022 
 
 

TÍTULO XIV – FORMA DE DISPUTA 

ARTIGO 49° – O campeonato ocorrerá em 04 (quatro) fases distintas, denominadas: 

Fase Classificatória, Segunda Fase, Fase Semifinal e Fase Final, quando, então, se 

consagrará o vencedor da competição.  

 

Categoria A e Sênior 

Fase Classificatória 

Na Fase Classificatória, as equipes jogarão entre si em turno único, sendo que todas as 

equipes se classificam para a Segunda Fase. 

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 

Na Segunda Fase, as equipes jogarão entre si divididas em dois grupos. 

CHAVE 1 CHAVE 2 

1º COLOCADO 2º COLOCADO 

4º COLOCADO 3º COLOCADO 

6º COLOCADO 5º COLOCADO 

 

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. 

 

 

 



Fase Semi-Final 

Na Fase Semifinal, os confrontos ocorrerão em dois jogos (ida e volta) da seguinte 

forma: 

 

Semifinal 1 - 1º Colocado da Chave 1 x 2º Colocado da Chave 2 

Semifinal 2 – 1º Colocado da Chave 2 x 2º Colocado da Chave 1 

 

§1° - Nesta fase, não será considerado o saldo de gols como critério de desempate no 

tempo normal. 

§2°- Nessa fase não serão considerados os critérios do título XII – artigo 31º. 

§3°- Em caso de empate no numero de pontos 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. 

 

Fase Final 

Na Fase Final, o confronto ocorrera em jogo único da seguinte forma: 

 

Final – Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2 

 

§1 ° - Nesta fase, em caso de empate a disputa será decidida nas penalidades máximas. 

§2° - Em caso de 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. 
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