
 
 

SISTEMA DE DISPUTA 
 

 
 
Primeira fase: as equipes jogam em turno e returno dentro de cada 
chave, classificando-se os quatro primeiros de cada chave para a 

segunda fase. 
 

O prazo para a realização da primeira fase é ate 21 de junho. 

 
 

Segunda fase: esta fase contará com a participação de doze equipes, 
divididas em três chaves de quatro equipes, onde jogam em turno e 

returno dentro de cada chave, classificando-se as duas primeiras 
colocadas de cada chave para a próxima fase e mais os dois melhores 

terceiros colocados. 
 

Para a composição das chaves da segunda fase será usado a campanha 
em (%). 

 
O prazo para a realização da segunda fase é ate 08 de setembro. 

 
 

Chave D: 1º Colocado em aproveitamento (%), 6º Colocado em 

aproveitamento (%), 7 Colocado em aproveitamento (%) e 12 Colocado 
em aproveitamento (%) 

 
Chave E: 2º Colocado em aproveitamento (%), 5º Colocado em 

aproveitamento (%), 8 Colocado em aproveitamento (%) e 11 Colocado 
em aproveitamento (%) 

 
Chave F: 3º Colocado em aproveitamento (%), 4º Colocado em 

aproveitamento (%), 9 Colocado em aproveitamento (%) e 10 Colocado 
em aproveitamento (%) 



 

 
 

Terceira fase: esta fase contara com a participação de oito equipes, 

divididas em duas chaves de quatro equipes cada, onde jogarão em 
turno e returno dentro da chave, classificando-se os dois primeiros 

colocados de cada chave para a semifinal. 
 

Para a composição das chaves da terceira fase será usado a campanha 
em (%). 

 
O prazo para a realização da terceira fase é ate 03 de novembro. 

 
 

Chave G: 1º colocado em aproveitamento (%),4º colocado em 
aproveitamento (%), 5º colocado em aproveitamento (%) e 8º colocado 

em aproveitamento (%),  
 

\ 

 
Chave H: 2º colocado em aproveitamento (%),3º colocado em 

aproveitamento (%),6º colocado em aproveitamento (%) e 7º colocado 
em aproveitamento (%),  

 
 

 
Cruzamentos semifinal: 1º Colocado Chave G x 2º Colocado Chave H 

         1º Colocado Chave H x 2º Colocado Chave G 
 

O prazo para a realização da fase semifinal e final é ate 23 de 
novembro. 

 
 

 

Boa Sorte! 


