1ª FASE – CLASSIFICATÓRIA:
Art. 1º – São 10 (dez) as equipes inscritas no 18º Torneio de Futebol Society Veterano da Asbac:
Calangos do Cerrado, Democrata, Dez-Treinados, Experi F.R., Fominhas FC, Juvenil S.A.,
Olympique F.C., Panelinha F.C., P.E.T. e Real Madureira.
Parágrafo Primeiro - As equipes jogarão entre si em turno único na 1ª Fase – Classificatória.
Parágrafo Segundo - Os critérios de desempate para a 1ª Fase – Classificatória, em caso de
empate em número de pontos ganhos, serão os seguintes:
a) Menor número de WO;
b) Confronto direto (somente entre duas equipes);
c) Maior número de vitórias;
d) Saldo de Gols;
e) Taça Disciplina;
f) Ataque mais positivo
g) Defesa menos vazada;
h) Sorteio.
2ª FASE – QUARTAS DE FINAL
Art. 2º – As equipes classificadas nas 1ª (primeira), 2ª (segunda), 3ª (terceira), 4ª (quarta), 5ª
(quinta), 6ª (sexta), 7ª (sétima) e 8ª (oitava) colocações passam automaticamente para a 2ª Fase
– Quartas de Final. Serão disputadas em partidas únicas e decisivas conforme abaixo:
Grupo A: 4ª Colocada X 5ª Colocada
Grupo B: 1ª Colocada X 8ª Colocada
Grupo C: 3ª Colocada X 6ª Colocada
Grupo D: 2ª Colocada X 7ª Colocada
Parágrafo Único - As equipes de melhores campanhas na 1ª Fase Classificatória jogam pelo
empate.
3ª FASE – SEMIFINAL
Art. 3º – Na 3ª Fase – Semifinal serão disputadas duas partidas (Ida e volta) e decisivas conforme
abaixo:
Jogos de Ida:
Grupo E: ? X ?
Grupo F: ? X ?
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Jogos de Volta:
Grupo F: ? X ?
Grupo E: ? X ?
Parágrafo Primeiro - A definição dos confrontos da 3ª Fase – Semifinal será entre a melhor contra a pior
campanha da 1ª Fase – Classificatória.
Parágrafo Segundo - Em caso de igualdade em pontuação e saldo de gols após as duas partidas previstas
para a Semifinal, será jogada uma prorrogação de 10 minutos (5min. X 5min.), sem intervalo. Persistindo
o empate, serão cobradas 05 (cinco) penalidades máximas, alternadas, para a definição do vencedor.
Parágrafo Terceiro - As faltas do segundo tempo normal de jogo de volta da Semifinal não serão zeradas
para a disputa da prorrogação.
Parágrafo Quarto - As penalidades máximas referentes ao jogo de volta da Semifinal serão cobradas
somente pelos integrantes das Equipes que estavam em campo de jogo, ao término deste. Aos atletas
substituídos ou demais suplentes que estejam no banco de reservas, após o término do jogo, não é
facultado o direito de efetuar cobranças de penalidades máximas.
4ª FASE – DISPUTA DE 3º LUGAR E FINAL
Art. 4º – Na 4ª Fase – Disputa de 3º Lugar e Final serão realizadas partidas únicas e decisivas sem
vantagens anteriores.
- Disputa de 3º Lugar:
Grupo G - Perdedor do Grupo F X Perdedor do Grupo E
Parágrafo Primeiro - Em caso de empate na partida prevista para a Disputa de 3º Lugar, serão cobradas
05 (cinco) penalidades máximas, alternadas, para a definição do vencedor.
- Final:
Grupo H - Vencedor do Grupo F X Vencedor do Grupo E
Parágrafo Segundo - Em caso de empate na partida prevista para a Final, será jogada uma prorrogação
de 10 minutos (5min. X 5min.), sem intervalo. Persistindo o empate, serão cobradas 05 (cinco)
penalidades máximas, alternadas, para a definição do vencedor.
Parágrafo Terceiro - As faltas do segundo tempo normal de jogo da partida da Final não serão zeradas
para a disputa da prorrogação.
Parágrafo Quarto - As penalidades máximas referentes as partidas da Disputa de 3º Lugar e Final serão
cobradas somente pelos integrantes das Equipes que estavam em campo de jogo, ao término deste. Aos
atletas substituídos ou demais suplentes que estejam no banco de reservas, após o término do jogo, não
é facultado o direito de efetuar cobranças de penalidades máximas.
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