COPA COUNTRY CLUB DE FUTEBOL - 2018

FORMA DE DISPUTA
As partidas serão disputadas em 2 (dois) tempos de 45 (quarenta de cinco) minutos, por 10 (dez) minutos de descanso.
O torneio será composto de 15 (quinze) equipes.
PRIMEIRA FASE
Serão divididos 2 (dois) grupos, um com 8 (oito) e outro com 7 (sete) equipes. Cada equipe realizará 6 (seis) confrontos na primeira
fase, jogando dentro do grupo, definidos em forma de sorteio.
SEGUNDA FASE, QUARTAS E SEMI-FINAL
Classificam diretamente para a fase de Quartas de finais as 4 (quatro) equipes melhores colocadas na classificação geral. Os 8 (oito)
classificados seguintes (5º colocado ao 12º colocado) disputarão jogos eliminatórios simples, onde os vencedores se classificam para as
Quartas de finais. As equipes classificadas de 13º ao 15º colocados estarão automaticamente eliminadas do Torneio.
Obs: Os confrontos da segunda fase serão definidos de acordo com a classificação geral (pontuação) da primeira fase.
CRITÉRIOS DE DESEMPATE
Primeira Fase:
1. Maior número de pontos somados.
2. Menor número de W.O.
3. Maior número de vitórias.
4. Menor número de pontos por disciplina:
 1 ponto por cartão amarelo;
 3 pontos por cartão vermelho;
 5 pontos por desistência antes do período regulamentar ou punição.
5. Maior saldo de gols.
6. Sorteio.
Demais Fases (2ª fase, Quartas e semi-finais):
As equipes com melhor classificação na Primeira Fase jogam pelo empate.
Jogo da Final:
Em caso de empate no tempo regular, haverá prorrogação com 2 (dois) tempos de 10 (DEZ) minutos. Caso
permanecer o empate, o campeão será definido através de cobranças de penalidades.
PREMIAÇÃO








Troféu ao artilheiro do campeonato.
Troféu ao goleiro menos vazado do campeonato (este tem que participar por no mínimo 80% dos jogos da equipe).
Troféu à equipe mais disciplinada do campeonato.
Troféu ao Melhor jogador do campeonato.
Troféu e medalhas à equipe campeã.
Troféu e medalhas à equipe vice-campeã.
Troféu e medalhas à equipe terceira colocada.
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