FORMA DE DISPUTA
FUTGRAMA SUPER MASTER (2018) – 6 EQUIPES

O campeonato será disputado em 03 (três) fases, a saber:
CLASSIFICAÇÃO (turno e returno)
REPESCAGEM
PLAY OFF (semifinal - final)
FASE DE CLASSIFICAÇÃO
As equipes em número de 6 (seis) jogarão entre si em turno e returno, conforme tabela
que ficará fazendo parte integrante do presente.
As equipes que obtiverem as colocações em 1° e 2° lugar estarão automaticamente
classificadas para o PLAY OFF – SEMI FINAL. (1º x 2º - fará um jogo extra).
As equipes que obtiverem a colocação de 3° a 6° lugares disputarão a REPESCAGEM.
Em caso de empate na colocação, serão adotados para desempate:
1 – Não ter dado W.O
2 – Maior número de vitórias
3 – Confronto direto (se entre 2 equipes)
4 – Saldo de gols
5 – Maior número de gols marcados
6 – Menor número cartões vermelho
7 – Menor número cartões amarelos
8 – Sorteio.
FASE DE REPESCAGEM (2 JOGOS)
Essa fase será disputada entre as equipes que obtiveram a colocação de 3° a 6° lugar
na fase de classificação, conforme tabela abaixo:
Jogo 1 repesc. = 3° x 6°
Jogo 2 repesc. = 4° x 5°
FASE DE REPESCAGEM deverá ser disputada em melhor de 2 partidas, e a equipe
que somar o maior n° de pontos ganhos ao final das 2 partidas estará classificada.
Em caso de empate a definição será pelo saldo de gols, e, persistindo o empate a
equipe com melhor colocação na fase de classificação.
JOGO EXTRA (1 JOGO)
Jogo 3 extra = 1º X 2º
è Este jogo será para definir em caso de ocorrer final entre estas 2 equipes, em caso do
1º vencer ou empatar terá vantagem do empate na final, em caso de vitória do 2º
colocado neste jogo aí a final ficará sem vantagem.
OBS – caso o 2º colocado vença esta partida e venha disputar a final contra o 1º. Na
final em caso de empate ao final dos 2 jogos, teremos 15 minutos de prorrogação e
persistindo o empate, melhor de 3 pênaltis.
FASE DOS PLAY OFF (SEMI FINAL / FINAL) 2 JOGOS
Todas as FASE PLAY OFF até o PLAY OFF – FINAL deverá ser disputada em melhor
de 2 partidas, e a equipe que somar o maior n° de pontos ganhos ao final das 2 partidas estará
classificada.

Em caso de empate a definição será pelo saldo de gols, e, persistindo o empate a
equipe com melhor colocação na fase de classificação. (exceto final 1º x 2º, e o 2º tenha
vencido o jogo extra).
Para as FASES DO PLAY OFF, as equipes manterão a colocação obtida na FASE DE
CLASSIFICAÇÃO.
Entretanto, serão as mesmas realinhadas, de acordo com a colocação obtida na FASE
DE CLASSIFICAÇÃO.
1 – PLAY OFF – SEMI FINAL (Melhor de 2 partidas)
Essa fase será disputada entre as equipes que obtiveram a colocação de 2° a 7°
lugares na fase de classificação, conforme tabela abaixo:
Jogo 1 = 1° x 4°
Jogo 2 = 2° x 3°
As equipes vencedoras dos jogos acima estarão classificadas para o PLAY OFF –
FINAL.
3 – PLAY OFF – FINAL (Melhor de 2 partidas)
As 2 (duas) equipes classificadas disputarão esse PLAY OFF – FINAL, que apurará o
CAMPEÃO e o VICE CAMPEÃO.
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