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FORMA DE DISPUTA COPA SANTA CATARINA – 2018 
 

1a FASE - TURNO 
 

Art. 1º - As equipes participantes formarão 01 (uma) chave com 04 (quatro) equipes, as 

mesmas estão abaixo discriminadas: 

 

CHAVE A 
ASSOCIAÇÃO FUTSAL SÃO LOURENÇO  

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO FRANCISCO DO SUL 
ASSOCIAÇÃO MAFRA FUTSAL 

AVAÍ/FLORIPA FUTSAL 

 
 

Art. 2º - As equipes jogarão entre si em turno único. 

 
Parágrafo Único – Ao final desta 1ª Fase, os atletas com até 02 (dois) cartões amarelos, 

terão o mesmo zerado para a 2ª Fase. O atleta que receber o 3º cartão amarelo ou 01 (um) 

vermelho na última rodada desta 1ª Fase terá que cumprir 01 (um) ou 02 (dois) jogos na 

fase seguinte. 
 

2a FASE – FINAL DO TURNO 
 

Art. 3º – Classificam-se-ão para esta Fase as 02 (duas) melhores equipes, por índice técnico da 

1ª Fase, as equipes receberão a numeração 1 e 2. 

 

Art. 4º – As 02 (duas) equipes classificadas, se enfrentarão através do sistema mata – mata, 

formando a chave abaixo: 

 

CHAVE B = 1º X 2º 

 

 

Art. 5º – O returno desta chave será na cidade da equipe que obteve a numeração 01, através do 

índice técnico da 1ª Fase. 

 

Art. 6º - A equipe vencedora da chave B será declarada campeã do Turno e estará automaticamente 

classificada para a Final da Copa Santa Catarina, edição 2018. 

 

 
Parágrafo Único – Os atletas com até 02 (dois) cartões amarelos, terão os mesmos zerados para a 3ª 

fase.  
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3a FASE - RETURNO 
 

 

Art. 7º - As equipes participantes formarão 01 (uma) chave com 04 (quatro) equipes, as 

mesmas estão abaixo discriminadas: 

 

CHAVE C 
ASSOCIAÇÃO FUTSAL SÃO LOURENÇO  

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO FRANCISCO DO SUL 
ASSOCIAÇÃO MAFRA FUTSAL 

AVAÍ/FLORIPA FUTSAL 

 
 

Art. 8º - As equipes jogarão entre si em turno único. 

 
Parágrafo Único – Ao final desta 3ª Fase, os atletas com até 02 (dois) cartões amarelos, 

terão o mesmo zerado para a 2ª Fase. O atleta que receber o 3º cartão amarelo ou 01 (um) 

vermelho na última rodada desta 1ª Fase terá que cumprir 01 (um) ou 02 (dois) jogos na 

fase seguinte. 
 
 

4a FASE – FINAL DO RETURNO 
 

Art. 9º – Classificar-se-ão para esta Fase as 02 (duas) melhores equipes, por índice técnico da 

3ª Fase, as equipes receberão a numeração 1 e 2. 

 

Art. 10º – As 02 (duas) equipes classificadas, se enfrentarão através do sistema mata – mata, 

formando a chave abaixo: 

 

CHAVE D = 1º X 2º 

 

 

Art. 11º – O returno desta chave será na cidade da equipe que obteve a numeração 01, 

através do índice técnico da 3ª Fase. 

 

Art. 12º - A equipe vencedora da Chave D será declarada campeã do Returno e estará 

automaticamente classificada para a Final da Copa Santa Catarina, edição 2018.  
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Parágrafo Único – Os atletas com até 02 (dois) cartões amarelos, terão os mesmos zerados 

para a 5ª fase.  
 
 

5a FASE – SEMIFINAL 
 
 

Art. 13º - A Fase semifinal somente acontecerá caso uma mesma equipe tenha sido 
campeã do turno e do returno. Nesta fase haverá apenas um confronto. 
 
Art. 14º - Classificar-se-ão para esta Fase as 02 (duas) melhores equipes, através do índice 

técnico da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Fase, exceto a equipe campeã do turno e do returno. As equipes 

formarão a chave abaixo:  
 

CHAVE E = 1º X 2º 

 
Art. 15º – O returno desta chave será na cidade da equipe que obteve melhor índice técnico 

da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Fase. 
 

Art. 16º - A equipe vencedora da Chave E estará classificada para a Final da Copa Santa 

Catarina, edição 2018. 
 

Parágrafo Único – Os atletas com até 02 (dois) cartões amarelos, terão os mesmos zerados 

para a 6ª fase.  
 

6a FASE – FINAL 
 
 

Art. 17º - Poderão classificar-se para a Fase Final, a equipe campeã do turno e a equipe 

campeã do returno. Caso uma mesma equipe tenha sido campeã do turno e do returno 

classificar-se-á a equipe vencedora da 5ª Fase. As partidas serão realizadas em turno e 

returno e poderão ficar assim definidas: 

 

CHAVE F  = Campeão do Turno X Campeão do Returno  
*Esta possibilidade no caso de houver uma equipe campeã em cada turno. O returno será na cidade 
da equipe melhor classificada na soma das fases anteriores.  

 

CHAVE I  = Campeão do  Turno e do Returno x Vencedor da Chave E 
*Esta possibilidade no caso de houver uma mesma equipe campeã do turno e do returno. O returno 
será na cidade da equipe campeã do turno e do returno. 
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Art. 18º - Se na 2ª, 4ª, 5ª e 6ª Fases, houver 01 (uma) vitória de 01 (uma) equipe e 1 (um) 

empate, será declarada vencedora a equipe que obteve esta vitória. 

 

Art. 19º - Se nestas mesmas fases houver 01 (uma) vitória de cada 01 (uma) das equipes ou 02 

(dois) empates, haverá uma prorrogação de 10 (dez) minutos, dividida em 02 (dois) tempos de 

05 (cinco) minutos, sem descanso, no mesmo local do returno, se persistir o empate, será 

declarada vencedora a equipe que estiver sediando este returno.     

 

Art. 20º - Em caso de empate na classificação desta competição, aplicar-se-á o disposto no art. 

19 letras, “a” e “b”, e seus parágrafos do Regulamento Geral dos Campeonatos Estaduais de 

2018. 

 

 
 

    
Período da Realização: 19/05/2018 a 17/11/2018  

 
 

Florianópolis, 05 de abril de 2018. 
 
 
 
 
 
 

João Carlos de Sousa                                                         Irajá Barão Filho                                                                    
         Presidente                                                                    Diretor Técnico  

 
 


