
 

 

 
REGULAMENTO GERAL DA 2ª TAÇA AGRICULTORES VILA NOVA 

1) INÍCIO DA COMPETIÇÃO: 15 de Maio de 2022 
EQUIPES PARTICIPANTES: 

 

GRUPO “A” GRUPO  “B” 
1    ASSOCIAÇÃO RECREATIVA  AGUAS VERMELHAS  6 FUTEBOL CLUBE FALCOES 

2    UNIÃO ESTRADA BLUMENAU FUTEBOL CLUBE 7    AVAI ESPORTE CLUBE 

3    TIGRES MORRO DO MEIO 8    SEM MIGUÉ FUTEBOL CLUBE 

4    El  BOSQUE FUTEBOL CLUBE 9    BARCELONA DA TERRA 

5    BOM D´COPO FUTEBOL CLUBE   10    REVOLUCIONARIO ANABURGO FUTEBOL CLUBE 
 

DA FORMA DE DISPUTA: 
 

3) O campeonato será disputado em 4 (quatro) FASES conforme abaixo e de acordo com os artigos seguintes. 
 

I – 1ª  FASE – FASE CLASSIFICATÓRIA  
II  – 2ª FASE – QUARTAS DE FINAIS 
III – 3ª FASE – SEMIFINAIS 

IV – 4ª FASE – FINAIS 
 

1ª FASE (FASE CLASSIFICATÓRIA): 
 

4) A 1ª FASE, será disputada pelas DEZ (10) equipes, que jogarão dentro de seus respectivos grupos entre si, somente em jogos 
de ida, com contagem corrida de pontos ganhos, sendo que as quatro primeiras equipes classificadas (1°, 2°, 3° e 4°) de cada 
chave se classificam para a 2ª FASE; 

    

2ª FASE (Quartas de Finais): 
 

5) A 2ª FASE, será disputada pelas oito (8) equipes classificadas na 1ª Etapa (as quatro ( 4 ) primeiros do Grupa A e os 
quatro (4) do grupo B seguindo o  seguinte critério: 

 

Jogo 31 - 2° B x  3° A 
Jogo 32 - 1° A  x 4° B 

Jogo 33 - 2° A x  3° B 
Jogo 34 - 1° B x  4° A 

 

Nesta fase o sistema de disputa será de eliminatória simples (uma única partida), Caso a partida termine empatada, a decisão 
será através de Pênaltis: 05 cobranças alternadas, caso persista o empate serão realizadas novas cobranças alternadas (uma de 
cada equipe) até que se conheça o vencedor.  
 
3ª FASE (Semi Finais): 

 

6) A 4ª Etapa, será disputada pelas quatro equipes classificadas na 2ª Etapa, seguindo o seguinte critério: 
 

Jogo 35 - Vencedor do Jogo 31 x Vencedor do Jogo 32 
Jogo 36 - Vencedor do Jogo 33 x Vencedor do Jogo 34 

 

Nesta fase o sistema de disputa também será eliminatória simples (uma única partida). Caso a partida termine empatada, a 
decisão será através de Pênaltis: 05 cobranças alternadas, caso persista o empate serão realizadas novas cobranças alternadas 
(uma de cada equipe) até que se conheça o vencedor.  

 

4ª FASE (Finais): 
 

7) A 4ª Etapa será disputada pelas 4 equipes, perdedor do Jogo 35 x perdedor do Jogo 36, disputam o terceiro lugar e os 
vencedor do jogo 35 x vencedor jogo 36, fazem a final em partida única, sendo que se a partida terminar empatada no 
tempo normal, a decisão será realizada através da cobrança de pênaltis. 

 

Decisão através de Pênaltis: 05 cobranças alternadas, caso persista o empate serão realizadas novas cobranças alternadas (uma 
de cada equipe) até que se conheça o vencedor.  
 

 

 

 



DAS CLASSIFICAÇÕES: 
 

8) A classificação das equipes será conhecida por pontos ganhos, adotando-se os seguintes critérios: 

• Vitória 03 (três) pontos; 

• Empate 01 (um) ponto; 
• Derrota 00 (zero) ponto. 

*Ocorrendo empate na classificação entre 02 (duas) ou mais equipes, empregar-se-ão os seguintes critérios. 
 

A) Entre 02 (duas) equipes: 

 Confronto direto; 

 Maior Numero de Vitórias; 

 Menor Numero de Gols Sofridos; 

 Saldo de Gols; 

 Menor número de cartões vermelho; 

 Sorteio Público. 
 

B) Entre 03 (três) equipes: 

 Elimina-se o confronto Direto. 

INSCRIÇÕES DE ATLETAS: 
 

9) Cada equipe poderá inscrever no máximo 30 atletas, tendo como limite de inscrição a até a quinta feira que antecede a quarta 
(4) rodada. 

10) No dia do jogo poderão ser relacionados vinte e três (23) atletas na sumula. 

11) Não poderão participar atletas que disputam Competições Federadas no ano de 2022. 

12) Cada equipe poderá inscrever um (1) atleta ex-profissional que tenha idade acima de 35 anos. 

13) Cada equipe poderá inscrever dois (2) atletas que disputaram a Segundona e Terceirona da Liga Joinvilense de Futebol. 

14) Poderão ser inscritos atletas de outros Municipios, desde que não tenham disputado nenhum campeonato Federado no 
ano de 2022. 

15) Idade minima para incrição é nascidos no ano de 2005. 

 
 

DA PARTCIPAÇÃO: 
 

16) Não será obrigatório, obedecer a ordem numérica das camisas, dos atletas que irão iniciar a partida.   Portanto a equipe 
terá a liberdade para iniciar a partida com qualquer numeração, sem sofrer prejuízo nas substituições no transcorrer da 
partida. 

17) As bolas utilizadas na partida, cada equipe devera ter duas (2) bolas em bom estado de uso. 
18) Os atletas só poderão participar da partida após apresentação de documento com foto, podendo ser o RG, Carteira de 

Habilitação e ou Carteira de Trabalho; 
19) Atletas menores de idade só poderão ser inscritos mediante apresentação de documento, assinado com autorização do 

pai ou responsável. 
20) Poderão permanecer dentro de campo de jogo além dos jogadores, o técnico, o auxil iar técnico, preparador 

fisico e o massagista,devendo estes também apresentar a documentação citada no item anterior. 
21) Em todas as partidas da Taça, cada equipe poderá efetuar numero ilimitado (livre) de substituições durante o 

transcorrer da partida, dividido em no máximo de três (3) paradas; 
22) As partidas terão duração de 80 minutos, divididos em dois tempos de 40 minutos e intervalo de 10 minutos. 
23) A equipe que iniciar uma partida, com o número mínimo de atletas exigido, poderá regularizar sua equipe até antes do inicio 

do 2º tempo da partida para reposição do efetivo. 
24) A taxa de inscrição da 2ª Taça Agricultores do Vila Nova será de R$ 1.240,00 (Hum mil duzentos e quarenta reais) e deverá 

ser quitada até o dia 06/05/2022 e cada equipe terá que pagar sempre até as quintas feiras as 18 horas R$ 220,00 
(duzentos e vinte reais) referente a arbitragem e campo na 1ª, 2ª, 3ª , quartas de final, semifinais e finais,  Caso o 
pagamento não seja efetuado até esta data, a equipe estará automaticamente eliminada. 

25) O pagamento da taxa de arbitragem da 4ª e 5ª rodada será de responsabilidade da Organização do Campeonato. 
26) O terceiro cartão amarelo para o atleta ou membro da comissão técnica, causará a suspensão por 01 partida. Para as 

semifinais serão zerrados os cartões amarelos. Desde que tenha dois cartões acumulados na primeira e segundas fases. 
27) Em caso do atleta receber o cartão vermelho durante o jogo, ou dirigente e integrante da comissão técnica, o mesmo deverá 

cumprir uma partida de suspensão. 
28) Caso o atleta, dirigente ou membro da comissão técnica seja expulso por agressão a um adversário ou qualquer membro da 

arbitragem, o mesmo estará eliminado da TAÇA e estará suspenso automaticamente da participação da próxima edição do 
campeonato. 

29) O atleta, dirigente ou membro da comissão técnica expulso durante a partida não poderá permanecer no banco de reservas. 
30) O uso de caneleiras pelos atletas será opcional. 

 



 
 
 
 

DA PREMIAÇÃO: 
 

29) A premiação da 1ª Taça Agricultores Vila Nova, será a seguinte: 
1º Lugar: R$ 4.000,00 Troféu e medalhas               
2º Lugar: R$ 2.000,00 Troféu e medalhas 
3º Lugar: R$1.000,00 Troféu e medalhas 
4º Lugar: R$   500,00  Medalhas 
Goleiro menos vazado: Troféu 
Artilheiro: Troféu 
 
 

 

 
 

 

Márcio Bartz Muller 

 

 

 

 


