
 

 
 

 
REGIÕES 04 – SUL - COM 16 EQUIPES  
FORMA DE DISPUTA: EIMINATÓRIA DUPLA E SIMPLES 
1ª fase: 20 jogos – 04 chaves de 04 equipes cada, jogam de forma Eliminatória Dupla, 
classificando as duas melhores de cada chave; 
Quartas: 10 jogos - As 08 equipes classificadas jogam de forma Eliminatória Dupla, 
classificando as duas melhores de cada chave para semifinais; 
Semifinais: 02 jogos - As 04 equipes classificadas jogam de forma eliminatória simples, 
classificando as vencedoras para disputa do título e as perdedoras para disputa de 3º lugar;   
Final: 02 jogos - as equipes vencedoras da semifinal disputam o título, enquanto as perdedoras 
disputam o 3º lugar. 
PRÊMIOS: Troféus ao campeão, vice, 3º e 4º /Medalhas aos atletas campeões, vice e 3º lugar. 
 
REGIÕES 05,06 – OESTE - COM 19 EQUIPES  
FORMA DE DISPUTA: ELIMINATÓRIA DUPLA E SIMPLES 
1ª fase: 23 jogos – 04 chaves de 04 equipes cada, jogam de forma Eliminatória Dupla, 
classificando as duas melhores de cada chave e uma chave de 03 equipes que jogarão entre si, 
classificando as duas melhores colocadas 
2ª fase: 11 jogos - As 10 equipes classificadas serão divididas em 03 chaves, – 01 chave de 04 
equipes, jogam de forma Eliminatória Dupla, classificando as duas melhores da chave e 02 
(duas) chaves de 03 equipes que jogarão entre si, classificando as duas melhores colocadas 
para fase seguinte; 
3ª fase: 06 jogos - As 06 equipes classificadas serão divididas em 02 chaves de 03 equipes que 
jogarão entre si, classificando para final as duas 1ª colocadas e para disputa de 3º as duas 2ª 
de cada chave; 
Regiões com disputa por pontos ganhos, em caso de W.O. a equipe presente será considerada 
vencedora, a equipe ausente ELIMINADA, sendo considerado o placar de 1x0 as demais 
equipes da chave, independente do W.O. ter ocorrida na 1ª, 2ª,3ª ou 4ª rodadas.  
 
Final: 02 jogos - as equipes 1ª colocadas das chaves na fase anterior disputam o título, 
enquanto as 2ª colocadas da fase anterior disputam o 3º lugar. 
PRÊMIOS: Troféus ao campeão, vice, 3º e 4º /Medalhas aos atletas campeões, vice e 3º lugar. 
 
REGIÕES 01,02 - NORTE - ECOM 08 EQUIPES 
FORMA DE DISPUTA: EIMINATÓRIA DUPLA E SIMPLES 
1ª Fase: 10 jogos - As 08 equipes jogam de forma Eliminatória Dupla, classificando as duas 
melhores de cada chave para semifinais; 
Semifinais: 02 jogos - As 04 equipes classificadas jogam de forma eliminatória simples, 
classificando as vencedoras para disputa do título e as perdedoras para disputa de 3º lugar;   
Final: 02 jogos - as equipes vencedoras da semifinal disputam o título, enquanto as perdedoras 
disputam o 3º lugar. 
PRÊMIOS: Troféus ao campeão, vice, 3º e 4º /Medalhas aos atletas campeões, vice e 3º lugar. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
REGIÕES 03,07 LESTE E REGIAO 08 - COM 09 EQUIPES 
FORMA DE DISPUTA: CHAVES POR PONTOS E ELIMINATÓRIA SIMPLES 
1ª Fase: 16 jogos - As 09 equipes serão divididas em 02 chaves, uma de 04 e outra de 05 
equipes, que jogarão entre si, por pontos ganhos, classificando as duas melhores de cada 
chave para 2ª fase; 
Regiões com disputa por pontos ganhos, em caso de W.O. a equipe presente será considerada 
vencedora, a equipe ausente ELIMINADA, sendo considerado o placar de 1x0 as demais 
equipes da chave, independente do W.O. ter ocorrida na 1ª, 2ª,3ª ou 4ª rodadas.  
 
Semifinais: 02 jogos - As 04 equipes classificadas jogam de forma eliminatória simples, 1ºA X 
2ºB e 2ºA X 1ºB, classificando as vencedoras para disputa do título e as perdedoras para 
disputa de 3º lugar;   
Final: 02 jogos - as equipes vencedoras da semifinal disputam o título, enquanto as perdedoras 
disputam o 3º lugar. 
PRÊMIOS: Troféus ao campeão, vice, 3º e 4º /Medalhas aos atletas campeões, vice e 3º lugar. 
 
REGIÃO 09 - ABC - COM 07 EQUIPES 
FORMA DE DISPUTA: CHAVES E ELIMINATÓRIA SIMPLES 
1ª Fase: 25 jogos - As 07 equipes formarão chave ÚNICA e jogarão entre si, todas contra todas, 
por pontos ganhos, classificando as quatro melhores semifinal; 
Regiões com disputa por pontos ganhos, em caso de W.O. a equipe presente será considerada 
vencedora, a equipe ausente ELIMINADA, sendo considerado o placar de 1x0 as demais 
equipes da chave, independente do W.O. ter ocorrida na 1ª, 2ª,3ª ou 4ª rodadas.  
Semifinais: 02 jogos - As 04 equipes classificadas jogam de forma eliminatória simples, 1ºU x 
4ºU e 2ºU x 3ºU, classificando as vencedoras para disputa do título e as perdedoras para 
disputa de 3º lugar;   
Final: 02 jogos - as equipes vencedoras da semifinal disputam o título, enquanto as perdedoras 
disputam o 3º lugar. 
PRÊMIOS: Troféus ao campeão, vice, 3º e 4º /Medalhas aos atletas campeões, vice e 3º lugar. 
 
REGIÃO 10 - SANTOS - COM 05 EQUIPES 
MODALIDADE: FUTEBOL SOCIETY – TEMPO 20X20M. REGRAS FP FUTEBOL SOCIETY 
NÃO HAVERÁ SHOOT OUT – A PARTIR DA 7ª FALTA, SERÁ COBRADA FALTA DO LOCAL SEM 
BARREIRAS. 
FORMA DE DISPUTA: CHAVES E ELIMINATÓRIA SIMPLES 
1ª Fase: 10 jogos - As 05 equipes formarão chave ÚNICA e jogarão entre si, todas contra todas, 
por pontos ganhos, classificando as quatro melhores semifinal; 
Regiões com disputa por pontos ganhos, em caso de W.O. a equipe presente será considerada 
vencedora, a equipe ausente ELIMINADA, sendo considerado o placar de 1x0 as demais 
equipes da chave, independente do W.O. ter ocorrida na 1ª, 2ª,3ª ou 4ª rodadas.  
Semifinais: 02 jogos - As 04 equipes classificadas jogam de forma eliminatória simples, 1ºU x 
4ºU e 2ºU x 3ºU, classificando as vencedoras para disputa do título e as perdedoras para 
disputa de 3º lugar; EM CASO DE EMPATE NESTA FASE, O 1º E o 2º COLOCADOS JOGARÃO 
PELO EMPATE NO TEMPO NORMAL DE JOGO.  
Final: 02 jogos - as equipes vencedoras da semifinal disputam o título, enquanto as perdedoras 
disputam o 3º lugar. Em caso de empate a disputa será por penalidades máximas. 
PRÊMIOS: Troféus ao campeão, vice, 3º e 4º /Medalhas aos atletas campeões, vice e 3º lugar. 
 


