
 

 

Regulamento Feminino 2018/02. 

1. Da Competição: 

A competição Feminina 2018/02 será disputada por 12 equipes, em grupo 

único, de Agosto à Dezembro, na sede da Soccer City, Play Soccer, FutPark e 

Rodrigo Mendes. 

2. Fórmula de Disputa: 

Primeira Fase: 

2.1  Serão 12 equipes em grupo único. Jogam todas contra todas dentro do 

grupo, em turno único (11 jogos). Classificando-se 8 equipes para a Segunda 

Fase da competição. 

2.2  Em caso de empate será disputado um ponto extra em cobranças de 

shoot out. Serão séries de uma cobrança para cada equipe, até que tenhamos 

um vencedor. A equipe vencedora do ponto não será vencedora do confronto e 

será computado na classificação como empate. 

2.3 Para vitória será atribuído 3 pontos, empate será atribuído 1 ponto, 

derrota será atribuído 0 pontos. Para o vencedor do ponto extra no caso do 

empate será atribuído mais 1 ponto, finalizando assim 2 pontos pelo jogo. 

2.4 Para critérios de desempate serão utilizados seguindo a seguinte 

ordem: Menor número de w.o; Maior número de vitórias; Saldo de Gols; Maior 

número de gols marcados; Menor número de pontos perdidos pela aplicação 

de cartões; Confronto direto; Sorteio. 

 * Para definição de pontos perdidos pela aplicação de cartões, fica 

definido que será computado 1 ponto para cartão amarelo e 5 pontos para 

cartão vermelho. 

Segunda Fase (Quartas de Final): 

2.5 As 8 equipes classificadas na fase anterior fazem confrontos diretos em 

jogo único. Segue a ordem dos jogos: 



 

 

 Jogo 1: 1º colocada 1º Fase x 8º colocada 1º Fase; 

 Jogo 2: 4º colocada 1º Fase x 5º colocada 1º Fase; 

 Jogo 3: 2º colocada 1º Fase x 7º colocada 1º Fase; 

 Jogo 4: 3º colocada 1º Fase x 6º colocada 1º Fase;  

2.5.a Se o jogo terminar empatado nesta fase, a equipe com melhor 

colocação na primeira fase da competição, classifica-se para a terceira fase da 

competição. 

Terceira Fase (Semi Final): 

2.6 As 4 equipes classificadas na fase anterior fazem confrontos diretos em 

jogo único. Segue a ordem dos jogos: 

 Jogo 5: Vencedor Jogo 1 x Vencedor Jogo 2; 

 Jogo 6: Vencedor Jogo 3 x Vencedor Jogo 4;  

2.6.a Se o jogo terminar empatado nesta fase, o desempate será feito em 

cobranças de shoot out. Série de 3 shoot out para cada equipe, mantendo-se o 

empate, alterna-se para séries de uma cobrança de shoot out por equipe, até 

que tenhamos um vencedor. 

Quarta Fase (Final): 

2.7 As 2 equipes classificadas na fase anterior fazem a grande final da 

competição em jogo único: 

 Final:  Vencedor Jogo 5 x Vencedor Jogo 6. 

2.7.a Se o jogo terminar empatado nesta fase, o desempate será feito em 

cobranças de shoot out. Série de 3 shoot out para cada equipe, mantendo-se o 

empate, alterna-se para séries de uma cobrança de shoot out por equipe, até 

que tenhamos um vencedor. 

2.7.b Haverá disputa de terceiro lugar, entre os perdedores nas semifinais. 

3. Datas, Locais dos Jogos e Horários: 



 

 

3.1 Todos os jogos serão às sextas-feiras (para quem concordar em jogar 

na sexta-feira) e aos domingos. O horário da competição é das 21:00 à 00:00 

na sexta-feira e das 08:30 ao 12:30 e das 13:30 às 18:30 no domingo. 

3.2 A equipe a esquerda na tabela do jogo será considerada a mandante da 

partida. 

3.3 Calendário: 

  03/08 e 05/08 – 1º Rodada; 

  12/08 – Folga (Dia dos Pais);   

  17/08 e 19/08 – 2º Rodada; 

  24/08 e 26/08 – 3º Rodada; 

  31/08 e 02/09 – 4º Rodada; 

  09/09 – Folga (Independência); 

  14/09 e 16/09 – 5º Rodada; 

  21/09 e 23/09 – 6º Rodada; 

28/09 e 30/09 – 7º Rodada; 

05/10 e 07/10 - 8º Rodada; 

14/10 – Folga (Dias das Crianças); 

  19/10 e 21/10 – 9º Rodada; 

  26/10 e 28/10 – 10º Rodada; 

  04/11 – Folga (Finados); 

  09/11 e 11/11– 11º Rodada;  

18/11 – Folga (Proclamação da República); 

  25/11 – Quartas de Final; 

  02/12 – Semi Final; 

  09/12 – Final;     

4. Inscrições Equipes e Jogadoras: 

Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 150,00 por equipe, somente 

com o pagamento da mesma terá confirmada sua vaga. Cada equipe terá 



 

 

direito a inscrever 20 jogadoras de forma gratuita. Todas inscritas deverão 

constar na ficha de inscrição de jogadoras, com nome completo, RG e data de 

nascimento. O envio será feito para o e-mail da LIR, lirpoafut7@hotmail.com, 

junto do documento legível da atleta. 

4.1 Não terá limite de inscrições de atleta por equipe, 20 inscrições de 

maneira isenta, a partir da 21ª inscrição, será cobrada uma taxa de R$ 10,00 

por inscrição. Apenas com o pagamento desta taxa, a atleta poderá atuar. 

4.1.a Só serão relacionadas na súmula da partida 25 atletas. Lembrando que 

apenas 20 atletas uniformizadas podem permanecer em quadra. 

4.1.b Equipes que possuírem mais de 25 atletas inscritas deverão, por e-mail, 

informar a organização da competição até quinta-feira, anterior ao jogo, quais 

atletas não irão participar da partida. 

4.1.c Para as equipes que não enviarem no prazo estimado a lista das 

atletas. A organização irá selecionar, em ordem alfabética, 25 atletas e somente 

estas terão condição de jogo. 

4.2 Será permitido que atleta troque de equipe, até o dia 30/08/2018. 

4.3 Serão aceitas inscrições até a penúltima rodada da primeira fase. Para 

estar apto a atuar na rodada a jogadora deverá ser inscrito até a quinta-feira, 

12:00, anterior ao jogo. 

4.4 Será opcional o uso de carteirinha de atletas no Feminino. 

5. Do Jogo: 

5.1 É dever de todas as equipes 30 minutos antes da partida levar até um 

representante da Liga Inter-Regional, os documentos ou carteirinha das atletas 

que irão jogar o jogo, a numeração das atletas, junto com a taxa fixa por partida 

de R$ 100,00, que inclui as despesas do jogo. 
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6. Do Fomento a Liga Feminina: 

6.1 É princípio da LIR POA valorizar a pluralidade de gênero, buscando 

fomentar a Liga Feminina. 

6.2 Na Liga Feminina, vez que criada de forma experimental, com fomento 

e subsídio parcial da própria LIR POA, ademais da validade do inteiro teor do 

Regulamento Geral LIR POA, determina que participar de rixa, briga, conflito ou 

tumulto, de forma generalizada, durante, antes ou após a partida, dentro ou nas 

imediações do complexo onde esteja ocorrendo o evento e sempre quando não 

seja possível identificar todos os envolvidos, as equipes cujos atletas, 

treinadores, membros de comissão técnica, dirigentes, empregados ou 

torcedores identificados tenham participado da rixa, briga, conflito ou tumulto, 

de forma generalizada, serão apenadas sumariamente com a desclassificação 

automática da equipe envolvida do campeonato ou copa em curso da qual a 

partida em tela foi realizada, sem prejuízo da aplicação do parágrafo 3º do art. 

257 do CBJD. 

7. Da Premiação:  

Primeiro Lugar: 

Troféu G, 20 medalhas, R$ 700,00. 

Segundo Lugar: 

Troféu M, 20 medalhas, R$ 300,00. 

Terceiro Lugar: 

20 Medalhas. 

Goleador: 

Troféu. 

Defesa menos vazada: 

Troféu.  

 Será feita uma média da quantidade de gols sofridos pelo número de jogos. 



 

 

7.1 Fica estabelecido que a premiação só será entregue mediante a 

participação no jogo da final. Caso a participação não ocorra estará abrindo 

mão de sua premiação. 

Taxas: 

Taxa de W.O       R$ 200,00. 

 Com o pagamento da taxa pela equipe que deu o wo, a equipe que 

recebeu o wo ficará isenta de taxa de jogo na sua próxima rodada. 

 Caso a equipe que deu o wo, não pague a taxa de wo até terça-feira 

subsequente ao jogo em que deu wo. A equipe que deu o wo e não 

pagou a taxa de wo será desqualificada da competição, com seus 

próximos jogos tendo o placar de 2x0 para o adversário. A taxa da 

equipe que sofreu o wo deverá ser paga e não será devolvida. 

Cancelamento de jogo     R$  70,00. 

 Pagamento para jogos cancelados até sexta-feira. O pagamento deverá 

ser feito pela equipe que solicitou o cancelamento do jogo. 

 Cartão Vermelho     Conforme Regulamento Geral. 

 

     Porto Alegre, 29 de Julho de 2018. 


