
 
 

COPA RECONECTA DE FUTEBOL - 2021 
 

FORMA DE DISPUTA 
 

 

Art. 1º - Os atletas inscritos foram divididos em três grupos por faixa etária, 17 a 38 anos, 39 a 49 
anos, e acima de 50 anos. As equipes disputarão em seus grupos campeonatos independentes.  
    
Art. 2º - Serão fornecidos às equipes participantes uniformes semelhantes aos das seleções 
mundiais. 
       § único – Visto pelo arbitro igualdade nas cores dos uniformes, percebendo que pode haver 
confusão de cores, a equipe mandante deverá trocar o uniforme. 
 
 
DA DISPUTA 
  
Art. 3º :  
GRUPO A (17-38 anos), GRUPO B (39-49 anos) e GRUPO C (Ac. 50 anos): 
 
  

1ª Fase: as equipes jogam entre si, em turno único, classificando-se as 4 primeiras 
colocadas diretamente para as semifinais. 
 
2ª Fase (Semifinais): 
1° Colocado x 4° Colocado 
2° Colocado x 3° Colocado 
 

§ Ao fim do tempo regulamentar, existindo igualdade no placar, a equipe que teve melhor 

campanha na 1ª fase, seguirá na competição. 

 

3ª Fase (Final): 
Vencedor do Jogo 1 da segunda fase x Vencedor do Jogo 2 da segunda fase 
 

§ Ao fim do tempo regulamentar, existindo igualdade no placar, será iniciada decisão através 

de cobrança de penalidades máximas, em série de 5 (cinco) para cada equipe, em cobranças 

alternadas, por jogadores distintos, previamente indicados à arbitragem ao final do tempo 

regulamentar. Persistindo o empate será iniciada nova série de cobranças alternadas, por 

outros jogadores. Serão cobradas tantas penalidades quantas necessárias até apurar-se o 

vencedor. Os jogadores só poderão cobrar novamente após todos os atletas que terminaram o 

jogo já terem efetuado sua cobrança. Sendo que as equipes deverão ter a mesma quantidade 

de atletas para as cobranças dos pênaltis. 

 

§ Será Considerada 3° colocada, a equipe que tiver a melhor campanha na 1° fase, sendo 
apurado as equipes eliminadas da 2ª fase. 
 

 
 
 
 



 

 
CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
Art. 4º - Em caso de empate entre duas ou mais equipes na 1° fase:  
 
1ª Fase 

- Maior número de vitórias; 
- Maior saldo de gols; 
- Maior número de gols marcados; 
- Confronto direto; 
- Menor média disciplinar; 
- Sorteio.  
 
§ único - A média disciplinar (total dos pontos perdidos por cartão, dividido pelo número 

de jogos efetuados), conforme os registros em súmulas de cartões para os participantes 
(jogadores, patronos e técnicos), será obtida segundo a seguinte pontuação: 
- Cartão amarelo : 1 (um) ponto negativo;  
- Cartão vermelho :  3 (três) pontos negativos. 
 
DOS JOGOS:  
 
Art. 5º - A Copa será regida pelo sistema de pontos ganhos, obedecendo a seguinte contagem: 

- Vitória:  3 (três) pontos;  
- Empate: 1(um) ponto;  
- Derrota: 0 (zero) ponto. 
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