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FORMA DISPUTA DO CAMPEONATO 2019 

CATEGORIA SUB 07 
 

PRIMEIRA FASE 

 

Na categoria Sub 07, 08 (OITO) equipes disputarão o título. 

Sendo chave única (A), com as equipes jogando entre si na chave, em jogos de ida. 
Classificando os 02 (dois) melhores para a fase Semifinal, e os classificados em 3º, 4º, 5º 
e 6º disputarão uma eliminatória em jogos de ida e volta para conhecermos os outros 
semifinalistas. 

Na primeira fase, as equipes da Associação Atlética Paraíba, ECMP e COPM jogarão 
contra a equipe do Campestre na cidade de Campina Grande. 

1- AAPB 
2 - Associação Atlética Paraíba; 
3 - Benfica Futsal Clube; 
4 - Cabo Branco / CT Falcão / Manaíra 
5 - Campestre; 
6 - COPM; 
7 - ECMP; 
8 - Gol de Placa. 
 

 

SEGUNDA FASE (Eliminatória) 

 

Chave B: A equipe classificada em 3º enfrentará a equipe classificada em 6º. Em jogos de 
ida e volta. O vencedor desse confronto enfrentará na fase semifinal a equipe que 
terminou a primeira fase em 2º. 

Chave C: A equipe classificada em 4º enfrentará a equipe classificada em 5º. Em jogos de 
ida e volta. O vencedor desse confronto enfrentará na fase semifinal a equipe que 
terminou a primeira fase em 1º. 

 

Se ao término dos 02 (dois) jogos na fase ELIMINATÓRIA as equipes terminarem 
empatadas em número de pontos e no saldo de gols, o desempate será através de uma 
prorrogação com 02 (dois) tempos de 05 (cinco) minutos, com a equipe mandante jogando 
pelo empate para garantir vaga na Semifinal. 

Se ao término dos 02 (dois) jogos na fase ELIMINATÓRIA as equipes terminarem 
empatadas em número de pontos, o desempate será através de uma prorrogação com 02 
(dois) tempos de 05 (cinco) minutos, e a equipe que obtiver o melhor saldo de gols na 
somatória dos 02 (dois) jogos, jogará pelo empate para garantir vaga na Semifinal. 
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TERCEIRA FASE (SEMIFINAL) 

 

As 04 (quatro) equipes classificadas para a fase semifinal formarão as seguintes 
chaves: 

Chave D: 1º chave A x Vencedor da Chave C (Jogos de Ida e Volta); 

Chave E: 2º chave A x Vencedor da Chave B (Jogos de Ida e Volta); 

A Semifinal será em jogos de ida e volta, com os jogos de volta sendo realizados 
nos ginásios das equipes que terminaram a Chave A em 1º e 2º. 

Se ao término dos 02 (dois) jogos na fase SEMIFINAL as equipes terminarem 
empatadas em número de pontos e no saldo de gols, o desempate será através de uma 
prorrogação com 02 (dois) tempos de 05 (cinco) minutos, com a equipe mandante jogando 
pelo empate para garantir vaga na Final. 

Se ao término dos 02 (dois) jogos na fase SEMIFINAL as equipes terminarem 
empatadas em número de pontos, o desempate será através de uma prorrogação com 02 
(dois) tempos de 05 (cinco) minutos, e a equipe que obtiver o melhor saldo de gols na 
somatória dos 02 (dois) jogos, jogará pelo empate para garantir vaga na Final. 

 

QUARTA FASE (FINAL) 

 

A fase Final será decidida em jogos de ida e volta, entre os vencedores das chaves 
D e E. A equipe finalista com a melhor campanha na primeira fase jogará a segunda 
partida em casa.  

Se ao término dos 02 (dois) jogos na fase FINAL as equipes terminarem 
empatadas em número de pontos e no saldo de gols, o desempate será através de uma 
prorrogação com 02 (dois) tempos de 05 (cinco) minutos, com a equipe mandante jogando 
pelo empate para sagrar-se campeã. 

Se ao término dos 02 (dois) jogos na fase FINAL as equipes terminarem 
empatadas em número de pontos, o desempate será através de uma prorrogação com 02 
(dois) tempos de 05 (cinco) minutos, e a equipe que obtiver o melhor saldo de gols na 
somatória dos 02 (dois) jogos, jogará pelo empate para sagrar-se campeã. 

 

João Pessoa - PB, 13 de julho de 2019. 
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