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4 –  INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS PARA A COMPETIÇÃO  

SOÇAITE 2017 –  AABB PORANGATU 

Capítulo I –  Objetivos e Finalidades  

 

Art.  1º - A AABB Porangatu  cr iou o evento SOÇAITE 2017 que engloba duas 

fases, abaixo relacionadas, que se integram e estão sujeitas a este único 

documento e ao Regulamento Geral de Competições - RGC:  

a) 27º Copa AABB Porangatu –  1º TURNO - de abr il  a junho de 2017; 

b) 28º Taça AABB Porangatu –  2º TURNO - de agosto a novembro de 2017; 

 

§ Único –  Os campeões da 27º Copa AABB Porangatu e 28º Taça AABB 

Porangatu faram um jogo único em Dezembro para sagra -se o Campeão 

geral de 2017. Caso as equipes tenha at leta campeão nas duas, estes terão 

que jogar um tempo em cada equipe.  

 

 

Capítulo II  –  Inscrições 

 

Art.  2º - As inscrições dos at letas serão efetuadas  através do preenchimento da 

f icha de inscrição que estará disponível no Site da AABB Porangatu ( 

www.porangatu.aabb.com.br  ),  ou na sede do clube com os funcionár ios. Em 

hipótese alguma os at letas part icipa ram das compet ições sem o preenchimento 

desta f icha.  

 

Art.  3º - A f icha de inscr ição deverá ser preenchida corretamente com todos os 

dados sol ic itados.  

        

         § 1º - A forma de distr ibuição das equipes será feita através de sorteio.  O 

sorteio será efetuado pela comissão Organizadora e por um representante de cada 

equipe que disponibi l izar o seu uniforme e se responsabi l izar com sua equipe para 

a competição.  
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Art. 4º - Cada equipe será inscr ito no mínimo 08 e no máximo 20 at letas incluindo 

no máximo dois goleiros e mais um treinador.  

 

§ 1º - o treinador poderá atuar em uma equipe por competição. Atletas 

desclassif icados podem se tornar treinador.  

§ 2º - Cada equipe tem direito a inscrever no máximo dois goleiros. Só 

poderá inscrever outro golei ro mediantes atestado de trabalho, desistência ou 

lesão.  

 

Art.  5º - Será cobrada uma taxa adicional  de R$ 80,00 (oitenta reais) para 27º 

Copa AABB Porangatu para ajudar a cobrir os custos do evento  e festa de 

confraternização. Esse valor será acrescido à taxa de mensal idade e cobrado 

apenas no período de real ização das competições. A 27º Copa AABB Porangatu –  

Duas parcelas de R$ 40,00 (Abr i l e Maio)  

 

Art.  6º - Após o dia do sorteio não  serão permit idas NOVAS INCLUSÕES, 

SUBSTITUIÇÕES e EXCLUSÕES.  

 

§ 1º - somente os at letas relacionados na súmula of ic ial poderão part ic ipar 

das part idas. Caso o at leta relacionado t iver alguma pendência com a AABB, 

ele será considerado irregular e f icará destacado em vermelho  registrado na 

f rente do seu nome na súmula. Nesse caso, ele poderá disputar a part ida 

somente se apresentar o documento denominado Autorização de Jogo, que 

será emit ido exclusivamente pela Secretaria da AABB.  

§ 2º - O at leta que não part icipar pelo menos 50% dos jogos da fase 

classif icatór io estará fora das  fases subsequentes.  

 

Capítulo II I  –  Premiação 

 

Art.  7º - A premiação será feita por categoria e receberão os prêmios :  

 

a) As equipes campeã e vice-campeã; 

b) O Melhor jogador e Melhor Goleiro;  

c) O art i lheiro, assim considerado aquele que t iver o maior número de g ols 

marcados durante a competição. Caso haja empate de número de gols,  

receberá o prêmio o at leta inscr ito na equipe melhor classif icada dentro da 

competição.      
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d) A seleção da competição.  Seleção esta escolhida pela C.O., que sairá dos 

semif inalistas.  

 

Capítulo IV –  Forma de Disputa e Critérios de Desempate  

 

 

Art.  08º - SISTEMA DE DISPUTA:   

 

§ 2º - 27º Copa AABB Porangatu e 28º Taça AABB Porangatu com dez equipes:  

 

       § 2.1º - Na Pr imeira fase serão real izados jogos de ida em turno único, 

classif icando as OITO  melhores para as quartas de f inal .   

         

        § 2.2º - Na segunda Fase (QUARTAS DE FINAL)  os confrontos da QUARTAS 

DE FINAL serão 1° x 8°, 2° x 7°,  3º X 6,  4º X 5º, (IDA), com vantagem do empate no 

tempo normal para os quatro  pr imeiros colocados da fase inic ial.  Os quatro 

vencedores desse confronto fazem a SEMI-FINAL.  

 

       § 2.3º - Na terceira Fase (SEMI-FINAL ) os confrontos da SEMI-FINAL ocorrera 

através de um sorteio entre os quatro vencedores, sorteio este que acontecera 

logo após o termino das QUARTAS DE FINAL. Nesta fase de SEMI -FINAL não terá 

vantagem de Campanha para nenhuma equipe, haverá cobrança de CINCO 

penal idades para cada equipe, podendo cobrar todos os at letas relacionados em 

súmula. Os Dois vencedores desse confronto fazem a  FINAL.   

 

       § 2.4º - Na quarta Fase, (FINAL) os dois vencedores da fase anter ior fazem a 

Final em uma Part ida sem vantagem de Campanha.  Se persist ir  o empate no 

tempo normal, haverá cobrança de CINCO penalidades para cada equipe, podendo 

cobrar todos os at letas relacionados em súmula.  

 

 

  


