
 

 

Regulamento Copa Verão 2019 

1. Da Competição: 

A Copa Verão 2019 será disputada por 32 equipes, divididas em 8 grupos de 4 

equipes, de Janeiro à Fevereiro, na sede da Play Soccer. 

2. Fórmula de Disputa: 

Primeira Fase: 

2.1  Serão 32 equipes dividas em 8 grupos de 4. Jogam todos contra todos 

dentro do grupo, em turno único (3 jogos). Classificando-se 16 equipes (1º e 2º 

de cada grupo) para o Módulo Ouro da Segunda Fase da competição e 16 

equipes (3º e 4º de cada grupo) para o Módulo Prata da Segunda Fase da 

competição. 

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

derrota será atribuído 0 pontos. 

2.3  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 (Oitavas de Final): 

2.4 As 16 equipes classificadas na fase anterior, serão todas ranqueadas 

juntas, 1ºs de primeiro a oitavo e 2ºs de nono a décimo sexto (Módulo Ouro) e 

3ºs de primeiro a oitavo e 4ºs de nono a décimo sexto (Módulo Prata).  

Segue a ordem dos jogos: 

Módulo Ouro: 

Jogo 1: 1º colocado x 16º colocado; 



 

 

 Jogo 2: 8º colocado x 9º colocado; 

 Jogo 3: 5º colocado x 12º colocado; 

 Jogo 4: 4º colocado x 13º colocado; 

 Jogo 5: 2º colocado x 15º colocado; 

 Jogo 6: 7º colocado x 10º colocado;  

 Jogo 7: 6º colocado x 11º colocado; 

 Jogo 8: 3º colocado x 14º colocado; 

Módulo Prata: 

Jogo 1: 1º colocado x 16º colocado; 

 Jogo 2: 8º colocado x 9º colocado; 

 Jogo 3: 5º colocado x 12º colocado; 

 Jogo 4: 4º colocado x 13º colocado; 

 Jogo 5: 2º colocado x 15º colocado; 

 Jogo 6: 7º colocado x 10º colocado;  

 Jogo 7: 6º colocado x 11º colocado; 

 Jogo 8: 3º colocado x 14º colocado; 

2.4.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. 

Terceira Fase (Quartas de Final): 

2.5 As 8 equipes classificadas na fase anterior (Módulo Ouro e Prata) fazem 

confrontos diretos em jogo único. Segue a ordem dos jogos: 

Jogo 9: Vencedor Jogo 1 x Vencedor Jogo 2; 

 Jogo 10: Vencedor Jogo 3 x Vencedor Jogo 4; 

 Jogo 11: Vencedor Jogo 5 x Vencedor Jogo 6; 

 Jogo 12: Vencedor Jogo 7 x Vencedor Jogo 8;  



 

 

2.5.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 (Semi Final): 

2.6 As 4 equipes classificadas na fase anterior (Módulo Ouro e Prata) fazem 

confrontos diretos em jogo único. Segue a ordem dos jogos: 

 Jogo 13: Vencedor Jogo 9 x Vencedor Jogo 10; 

 Jogo 14: Vencedor Jogo 11 x Vencedor Jogo 12;  

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. 

Quinta Fase (Final): 

2.7 As 2 equipes classificadas na fase anterior (Módulo Ouro e Prata) fazem 

a grande final da competição em jogo único: 

 Final:  Vencedor Jogo 13 x Vencedor Jogo 14. 

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. 

3. Datas, Locais dos Jogos e Horários: 

3.1 Todos os jogos serão de segunda à sexta-feira. O horário da 

competição é das 20:00 à 00:00. 

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

partida. 

3.3 Calendário: 

  08/01 à 11/01 – 1º Rodada; 



 

 

14/01 à 18/01 – 2º Rodada; 

  21/01 à 25/01 – 3º Rodada; 

  28/01 à 01/02 – Oitavas de Final; 

  04/02 à 08/02 – Quartas de Final; 

  11/02 à 15/02 – Semi Final; 

  18/02 à 22/02 – Final; 

4. Inscrições Equipes e Jogadores: 

Todas as equipes de qualquer série da LIR POA têm inscrição isenta da Copa 

Verão, tendo que pagar apenas a taxa de jogo. Cada equipe terá direito a 

inscrever 25 jogadores total e de forma gratuita. Todos inscritos deverão constar 

na ficha de inscrição de jogadores, com nome completo, RG e data de 

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

4.1 Não será possível substituir jogador. 

4.2 Não será permitida a inscrição do mesmo jogador por mais de uma 

equipe, na mesma competição.  

4.3 Não serão aceitas inscrições de atletas que estejam cumprindo 

suspensão do TJD da LIR POA.  

4.4 Serão aceitas inscrições até as Oitavas de Final. Para estar apto a atuar 

na rodada o jogador deverá ser inscrito até ao 12:00, do dia anterior ao jogo. 

4.5 Fica estabelecido apenas na Copa Verão que os cartões amarelos 

zeram na Quarta Fase (Semi Final). Os atletas que tomarem o terceiro cartão 

amarelo na Terceira Fase (Quartas de Final) devem cumprir a suspensão por 3 

cartões amarelos na Quarta Fase da Competição. 

5. Do Jogo: 

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

representante da Liga Inter-Regional (somente nesta situação e na Copa Verão 

os mesários serão encarregados de receber a taxa de jogo), os documentos ou 
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carteirinha dos atletas que irão jogar o jogo, a numeração dos atletas, junto com 

a taxa fixa por partida de R$ 140,00, que inclui as despesas do jogo.   

6. Da Premiação:  

Módulo Ouro: 

Primeiro Lugar: 

Troféu G, 20 medalhas, R$ 1.500,00. 

Segundo Lugar: 

20 medalhas e Isenção Copa GC 19/01. 

 

Módulo Prata: 

Primeiro Lugar: 

Troféu G, 20 medalhas, R$ 700,00. 

Segundo Lugar: 

20 medalhas e Isenção Copa GC 19/01. 

6.1 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$ 280,00. 

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

recebeu o wo e pagou o jogo, ficará isenta de taxa de jogo na sua 

próxima rodada. 

 Caso a equipe que deu o wo, não pague a taxa de wo até segunda-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$  160,00. 

  O pagamento deverá ser feito pela equipe que solicitou o cancelamento 

do jogo. 

 

 

 

 

 


