PORTARIA Nº 001, DE 01 DE SETEMBRO DE 2019
Conforme divulgado em Congresso Técnico da competição, a AGITAÇÃO
ESPORTES, organizadora da COPA TV SERGIPE DE FUTSAL DE 2019, vem
através desta, informar a alteração dos artigos 17, 18 e 19 do Regulamento
Geral da Competição, tendo em vista o número de equipes participantes e
distribuição das mesmas entre os municípios que sediarão a COPA TV SERGIPE
2019, passando a valer, a partir desta data a seguinte redação:
CAPÍTULO III
DO SISTEMA DE DISPUTA
Art. 17º - O campeonato será disputado pelas 14 (Quatorze) seleções
municipais inscritas, obedecendo ao seguinte sistema de disputa:
1ª FASE – CLASSIFICATÓRIA :
As 14 (Quatorze) Seleções Municipais participantes serão distribuídas em 03
(quatro) grupos: "A", "B", "C", sendo os grupos “A” e “B” com 05 (cinco)
seleções municipais e o grupo “C”, com 04(quatro) seleções municipais,
conforme abaixo:
EQUIPES
GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

ITAPORANGA
(SEDE)
SANTA LUZIA DO
ITANHY
SÃO CRISTIVÃO
INDIAROBA

ITABAIANA
(sede)
SIRIRI

LAGARTO (sede)

MARUIM
NOSSA
S.DA
APARECIDA
CARMÓPOLIS

PINHÃO
COLONIA TREZE

SOCORRO

TOBIAS BARRETO

Nesta fase, todas as equipes jogarão entre si, dentro de seu grupo, em turno
único, classificando-se para a próxima fase, as 02 (duas) primeiras colocadas de
cada grupo e as 02 (duas) equipes classificadas em 3º lugar que obtiverem o
melhor índice técnico.
Os critérios de desempate entre as equipes dentro do mesmo grupo estão
estabelecidos no artigo 18.
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2ª FASE – QUARTAS DE FINAL (ELIMINATÓRIA):
Cada uma das 03 (três) seleções municipais que terminarem na primeira
colocação em seu cada grupo, enfrentarão, e a seleção que obtiver o melhor
índice técnico entre as que ficaram com a segunda colocação dentro dos grupos,
enfrentaram em sistema eliminatório as demais seleções classificadas.
Os referidos cruzamentos serão conhecidos através de sorteio simples e
aleatório, garantindo apenas que as equipes que disputaram a fase
classificatória dentro do mesmo grupo, e que ficaram em primeiro e segundo
lugar no mesmo, não se enfrentem nesta fase.
Os jogos serão disputados em “melhor de duas partidas”, sendo que as seleções
que obtiveram a primeira colocação dentro do seu grupo e a com melhor índice
técnico entre as que ficaram em segundo lugar nos grupos, terão o direito de
jogar a segunda partida eliminatória como mandante, ou seja, no ginásio do seu
município, no caso de ser uma das 03 sedes escolhidas pela TV SERGIPE, ou em
local indicado pela TV SERGIPE caso não seja uma das 03 sedes escolhidas pela
TV SERGIPE.
Da mesma forma, as seleções citadas acima, jogarão pelo empate na soma dos
dois resultados, ou seja, caso ao final das duas partidas, a soma de gols feitos e
sofridos por ambas seleções municipais sejam iguais, as mesmas estarão
classificadas para a próxima fase.
3ª FASE – SEMI-FINAL (ELIMINATÓRIA):
Os cruzamentos da fase semifinal, serão conhecidos através de sorteio simples
e aleatório.
As equipes que tiverem melhor campanha (índice técnico) até o início desta
fase, terão o direito de jogar a segunda partida como mandante, ou seja, dentro
do seu município, no caso de ser uma das 03 sedes escolhidas pela TV
SERGIPE, ou em local indicado pela TV SERGIPE, caso não seja uma das 03
sedes escolhidas pela TV SERGIPE.
Observação: Os resultados obtidos nas quartas de finais serão considerados
para efeito de índice técnico nas semi-finais.
As equipes que terminarem com a melhor campanha (índice técnico) até o início
desta fase, jogarão pelo empate na soma dos dois resultados, ou seja, caso ao
final das duas partidas, a soma de gols feitos e sofridos por ambas seleções
municipais sejam iguais, as de melhor campanha (índice-técnico) estarão
classificada para a FINAL.
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Os critérios de índice técnico estão definidos no artigo 19.
4ª FASE – FINAL
A partida FINAL será realizada em jogo único, em local indicado pela TV
SERGIPE.
Tendo em vista transmissão ao vivo da partida final e consequente necessidade
de adequação a disponibilidade de horário e grade de programação da TV
SERGIPE, a partida final será disputada, de forma excepcional, em dois tempos
de 20 minutos, cronômetro destravado e 05 minutos de intervalo.
A equipe finalista que obtiver o melhor campanha (índice técnico geral) na
competição terá a vantagem de jogar pelo empate na partida final.
Observação: Os resultados obtidos nas quartas de finais e semi finais serão
considerados para efeito de índice técnico na FINAL.
Os critérios de índice técnico estão definidos no artigo 19.
Art. 18º – Na fase classificatória, quando 02 (duas) seleções municipais
terminarem empatadas na soma de pontos ganhos, o desempate far-se-á da
seguinte maneira e em ordem sucessiva de eliminação:
a) Confronto

equipes);

b) Maior
c)

direto (somente em caso de empate em pontos ganhos entre duas

saldo de gols (diferença entre gols feitos e sofridos);

Gol "average" das equipes empatadas, considerando todos os resultados
obtidos na fase;

d) Maior

número de gols marcados (gols pró);

e) Sorteio

§ 1º - Na hipótese da aplicação do critério de gol average, dividir-se-á o
número de gols positivos pelos negativos, considerando-se classificada a
equipe que obtiver maior quociente e, quando uma equipe não sofrer gol,
será ela a classificada, por obter melhor quociente.

Art. 18.1º – Na fase classificatória, para indicar qual a equipe com a melhor
campanha (índice técnico), entre os segundo colocados e terceiros colocados
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nos 03 grupos, serão usados os seguintes critérios em ordem sucessiva de
eliminação:
Pontos ganhos “average”, em todos os jogos disputados dentro do grupo
b)
Gol "average" considerando todos os resultados obtidos em todos os
jogos da equipe dentro do grupo;
a)

Maior número de gols marcados (gols pró);

c)

Sorteio

d)

§ 1º - Na hipótese da aplicação do critério de pontos ganhos “average”,
dividir-se-á o número de pontos ganhos obtidos, pelo número de partidas
realizadas, considerando-se melhor campanha a equipe que obtiver o
maior quociente.
§ 2º - Na hipótese da aplicação do critério de gol average, dividir-se-á o
número de gols positivos pelos negativos, considerando-se classificada a
equipe que obtiver maior quociente e, quando uma equipe não sofrer gol,
será ela a classificada, por obter melhor quociente.

Art. 19º – Na fase semifinal e na partida final, para indicar qual a equipe com a
melhor campanha (índice técnico), serão usados os seguintes critérios em
ordem sucessiva de eliminação:
e) Pontos

ganhos “average”, em todos os jogos disputados, incluindo os jogos
eliminatórios.

f)

Gol "average" considerando todos os resultados obtidos em todos os jogos da
equipe, incluindo os jogos eliminatórios;

g) Maior

número de gols marcados (gols pró);

h) Sorteio

§ 1º - Na hipótese da aplicação do critério de pontos ganhos “average”,
dividir-se-á o número de pontos ganhos obtidos, pelo número de partidas
realizadas, considerando-se melhor campanha a equipe que obtiver o
maior quociente.
§ 2º - Na hipótese da aplicação do critério de gol average, dividir-se-á o
número de gols positivos pelos negativos, considerando-se classificada a
equipe que obtiver maior quociente e, quando uma equipe não sofrer gol,
será ela a classificada, por obter melhor quociente.
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§ 3º - Para efeito de índice técnico, nos jogos eliminatórios será
considerado o resultado obtido no tempo normal da partida, sendo
desconsiderados resultados e gols tanto da prorrogação, como da disputa
por penalidade máxima.

Aracaju (SE) 01 de setembro de 2019.
Sérgio Luiz Thiessen
AGITAÇÃO ESPORTES

5

