
 

 
COPA OLHO D’AGUA DE FUTEBOL MASTER 

DE 19/JUN 27/AGO/2022 
 

REGULAMENTO GERAL 

 

Artigo 1º - A Copa Olho D’água de Futebol Society Master, edição 2022, será disputada por 12 (DOZE) times 

conforme tabela. 

 

Artigo 2º - Os times participantes pagarão a taxa de inscrição no valor de R$ 300,00 que deverá ser paga 

integralmente até a data de sua segunda partida na competição. Todos os times pagarão a taxa de arbitragem de 

R$ 35,00 por partida. 

 

Artigo 3º - Cada time poderá inscrever até 18 (DEZOITO) jogadores até a data da sua terceira partida, dos quais 

somente 04 (QUATRO) com 39 anos (nascidos em 1983) ou com 38 anos completos (nascidos o dia 31 de maio 

de 1984), os demais jogadores serão de 1982 ou anos anteriores. A inscrição de atletas será realizada mediante o 

envio da cópia do documento com foto de cada jogador (RG ou CNH) para o organizador do evento através do 

WhatsApp até 48 horas antes de cada partida.  

 

Artigo 4º - A competição será disputada da seguinte forma: FASE CLASSIFICATÓRIA – as 12 TIMES serão 

divididas em 3 (três) chaves com 4 (quatro) TIMES, que jogarão entre si dentro de cada chave, num total de 03 

(três) partidas para cada, classificando-se para a fase seguinte as 2 (duas) primeiras colocadas de cada chave 

mais as 2 (duas) melhores terceiras colocadas no geral. OITAVAS DE FINAL – 1º Geral X 8º Geral, 2º 

Geral X 7º Geral, 3º Geral X 6º Geral e 4º Geral X 5º Geral. SEMIFINAIS – Conforme sorteio. FINAL – 

Vencedores das semifinais. 

 

Artigo 5º - As partidas serão realizadas aos SÁBADOS (15H00MIN/16H30MIN) e aos DOMINGOS 

(08H30MIN/10H00MIN) nos campos do OLHO D’AGUA e da ASEEL conforme consta na tabela. Haverá uma 

tolerância de 15 (QUINZE) MINUTOS para o primeiro jogo de cada rodada. 

 

Artigo 6º - O tempo de jogo será de 50 (CINQUENTA) MINUTOS, divididos em dois tempos de 25 

MINUTOS com intervalos de 10 (DEZ) MINUTOS. 

 

Artigo 7º - A time que acumular 6 (SEIS) faltas por período de jogo, sofrerá uma penalidade a cada falta 

subsequente. 

 

Artigo 8º - O time que não se apresentar no campo de jogo até a tolerância máxima do horário previsto, estiver 

com uniforme irregular e número mínimo de atletas será declarado perdedor por WO, ou seja, 1x0. 

 

Artigo 09º - Caso uma partida tenha que ser adiada por motivo de força maior a mesma será realizada num dia de 

sábado ou feriado pela manhã estabelecido pela comissão organizadora. 

 

 

Artigo 10º - Todos os jogadores deverão jogar calçados com chuteiras Society ou tênis. 

 

Artigo 11º - Os critérios de desempate durante a fase classificatória serão: 

a) Maior número de vitórias; 

b) Maior saldo de gols;  

c) Maior número de gols marcados  

d) Menor número de gols sofridos; 

e) Confronto direto 

f) Menor número de cartões vermelhos recebidos  

g) Menor número de cartões amarelos recebidos 

 

Artigo 12º - A premiação para os finalistas da competição é a seguinte: 

a) Campeão – R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) E 01 (UM) TROFÉU 

b) Vice-Campeão – R$ 1.000,00 (MIL REAIS)  

      

 

 

À COMISSÃO ORGANIZADORA 


