
 

 
COPA OLHO D’AGUA 2022 

DE 18/JUN A 27/AGO 
 

REGULAMENTO GERAL 

 

I – DAS EQUIPES PARTICIPANTES 

A Copa Olho D’água de Futebol Society, edição 2022, será disputada por VINTE E UMA equipes da zona urbana e rural de 

Coroatá-MA 

 

II – DO PAGAMENTO DE TAXAS 

                   Taxa de Inscrição – 200,00 até a data de estreia na competição. Taxa de Arbitragem – 35,00 por partida.  

                   Cartão Amarelo – 5,00 por cartão.   Cartão Vermelho – 10,00 por cartão 

 

III – DAS INSCRIÇÕES DE ATLETAS 

Cada equipe poderá inscrever 18 (DEZOITO) atletas até a data da sua segunda partida. 

O jogador que for inscrito em mais de uma equipe não poderá atuar em nenhuma delas, a não ser que uma das equipes 

envolvidas libere o mesmo. 

 

IV – DA FORMA DE DISPUTA 

FASE CLASSIFICATÓRIA - Nos grupos formados por duas chaves de duas equipes os times de uma chave jogarão contra 

os times da outra chave, num total de duas partidas para cada equipe, as duas melhores colocadas de cada grupo se 

classificarão para a próxima fase. Nos grupos formados por três equipes, as mesmas jogarão entre si num total de duas 

partidas para cada equipe, se classificando as duas melhores colocadas de cada grupo. As QUATRO melhores terceiras 

colocadas no geral também se classificarão para a próxima fase. 

OITAVAS DE FINAL - Conforme sorteio, QUARTAS DE FINAL - Conforme sorteio, SEMIFINAIS - Conforme sorteio 

FINAL – Os dois vencedores das semifinais 

 

V – DA REALIZAÇÃO DAS PARTIDAS 

As partidas serão realizadas aos sábados à tarde (15h00min/16h30min) e aos domingos a tarde (15h00min/16h30min). 

Haverá uma tolerância de 15 (quinze) minutos para o primeiro jogo de cada rodada. 

Somente a Comissão Organizadora poderá adiar uma partida ou rodada, através de um comunicado formal. 

O tempo de jogo será de 50 (cinquenta) minutos, divididos em dois tempos de 25 minutos com intervalos de 10 (dez) 

minutos. 

A equipe que não se apresentar no campo de jogo até a tolerância máxima do horário previsto, estiver com uniforme 

irregular, número mínimo de atletas, será declarada perdedora por WO, ou seja, 1x0. 

Para iniciar um jogo uma equipe deve ter em campo no máximo 06 (seis) atletas em campo todos com calções, camisas 

numeradas, sendo que um deles deverá ser obrigatoriamente o goleiro e todos deverão jogar descalços. 

Caso uma partida tenha que ser adiada por motivo de força maior a mesma será realizada num dia de sábado pela manhã 

estabelecido pela comissão organizadora.  

 

VI – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

Artigo 6º - 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 

 

 

VIII – DA PREMIAÇÃO 

 

A premiação para os finalistas da competição é a seguinte: 

Campeão – R$ 2.000,00 (DOIS MIL E TREZENTOS REAIS) e 01 (um) Troféu 

Vice-Campeão – R$ 1.000,00 (MIL REAIS) e 01 (um) Troféu  

      

 

À COMISSÃO ORGANIZADORA 


