CAMPEONATO PAULISTA 2018
Categorias de Iniciação
Regulamento da 2ª Etapa da Competição

Torneio União de Clubes
A) Para esta etapa da competição será realizado um Ranking de Eficiência dos clubes, somando-se
os pontos conquistados pelas 3 categorias na primeira fase da competição (Classificatória).
B) Através do Ranking de Eficiência teremos uma classificação geral por clubes que será obtida
através do Índice Técnico (C.O. 074/18), e os mesmos serão divididos em quatro módulos da
seguinte forma:

MÓDULO VERDE

MÓDULO AMARELO

MÓDULO AZUL

MÓDULO BRANCO

1º à 8º

9º à 16º

17º à 24º

25º à 32º

C) Em caso de empate na classificação serão adotados os seguintes critérios para desempate:
▪

Somando-se todos os itens de classificação das três categorias:
o 1 - Maior Gol Average (gols marcados divididos pelo número de gols sofridos);
o 2 - Maior média de gols marcados (gols marcados divididos pelo número de jogos
realizados);
o 3 - Menor média de gols sofridos (gols sofridos divididos pelo número de jogos
realizados);
o 4 - Sorteio na FPFS.

D) Nesta etapa as equipes se enfrentarão em duas partidas (um jogo fora e um jogo em casa), tendo
como mandante no segundo jogo a equipe melhor classificada. Ao final da segunda partida, será
considerada vitoriosa a equipe que somou maior número de pontos nas três categorias, nos dois
confrontos.
E) Após os confrontos (duas partidas), se houver empate nos pontos, adotar-se-á os seguintes
critérios de desempate para se conhecer a equipe vitoriosa e a equipe perdedora:
▪

Calculando-se os gols (marcados e sofridos) pelas três categorias nas duas partidas realizadas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Maior saldo de gols;
Maior número de gols marcados;
Menor número de gols sofridos;
Maior Gol Average (gols marcados divididos pelo número de gols sofridos);
Equipe melhor qualificada na primeira fase (Ranking de Eficiência);
Sorteio na FPFS.

F) Conhecidas as equipes vencedoras e perdedoras, ambas continuarão na competição.
Vencedoras enfrentarão outras equipes vencedoras e perdedoras enfrentarão outras equipes
perdedoras até que se finalizem as disputas e se conheça as equipes vitoriosas que serão
proclamadas campeãs por clubes em seus respectivos módulos (Verde, Amarelo, Azul e Branco).

G) As duas partidas que decidirão os clubes campeões de cada módulo serão realizadas nos ginásios
da FPFS. Os demais jogos serão disputados nas respectivas quadras dos clubes.
H) Os confrontos desta fase serão previamente definidos e apresentados graficamente abaixo:

Confrontos dos Módulos Verde, Amarelo, Azul e Branco
1ª Rodada
1º, 9º, 17º e 25º Coloc
Jogo 1
8º, 16º, 24º e 32º Coloc

2ª Rodada
Venc Jogo 1
Jogo 5

5º, 13ª, 21º e 29º Coloc
Jogo 2
4º, 12º, 20º e 28º Coloc

3ª Rodada
Venc Jogo 5

Venc Jogo 2
Jogo 9

3º, 11º, 19º e 27º Coloc
Jogo 3
6º, 14º, 22º e 30º Coloc

Venc Jogo 3
Jogo 6

7º, 15º, 23º e 31º Coloc
Jogo 4
2º, 10º, 18º e 26º Coloc

Campeão
Vice Campeão

Venc Jogo 6

Venc Jogo 4

PERDEDORES DA 1ª RODADA:

2ª rodada
Perd Jogo 1
Jogo 7
Perd Jogo 2

3ª rodada
Venc Jogo 7
Jogo 10

Perd Jogo 3
Jogo 8
Perd Jogo 4

5º Lugar
6º Lugar

Venc Jogo 8

PERDEDORES DA 2ª RODADA:

3ª rodada
Perd Jogo 5
Jogo 11
Perd Jogo 6

3º Lugar
4º Lugar

Perd Jogo 7
Jogo 12
Perd Jogo 8

7º Lugar
8º Lugar

Da Anulação de Cartões Amarelos
Haverá a anulação (zeramento) de cartões amarelos, na primeira etapa da competição, na passagem
da primeira fase (classificatória) para a segunda fase (quartas de finais). Ao finalizar a primeira etapa
(Campeonato de categorias) os cartões recebidos serão anulados novamente.

Da Premiação
Na finalização da primeira etapa da competição (Campeonato de Categorias) será conferido um troféu
para cada equipe campeã e vice campeã das chaves Ouro, Prata, Bronze e Cobre e vinte medalhas
douradas para as equipes campeãs e vinte medalhas prateadas para as equipes vice campeãs.
Na segunda etapa da competição (Torneio de Clubes = Torneio União) os premiados serão os clubes
(não haverá premiação para os atletas). Será ofertado aos clubes campeões e vice campeões um troféu
para cada nos respectivos módulos.

Das Disposições Finais
Os casos omissos nesse regulamento serão analisados e resolvidos pela Direção Técnica, Comissão
Disciplinar e Presidência da FPFS.

São Paulo, 04 de setembro de 2018.
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