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II – Parte Técnica

CAMPEONATO ESTADUAL – 2018
FÓRMULA DE DISPUTA* – Módulo IV/Série Ouro Especial.
Datas disponíveis - 17 datas
07-08-09/09
Feriado da
Independência

15-16/09

18-19/08

25-26/08

01-02/09

04-05-06/09
Intermediária

22-23/09

29-30/09

02-03-04/10
Intermediária

06-07/10
Eleições
1º Turno

12-13-14/10
Feriado da
Padroeira

20-21/10

23-24-25/10
Intermediária

27/10

28/10
Eleições
2º Turno

02-03-04/11
Finados

10-11/11

17-18/11

24-25/11

01-02/12
Semifinal
Ida

08-09/12
Semifinal
Volta

15-16/12 Final

Legendas:

Folga geral
FFSERJ

1ª Fase
Classificatória

2ª Fase
Semifinal

3ª Fase
Final

Nº de participantes: 08 Clubes.
ART.1º - 1ª FASE: Classificatória – Chaveamento: 1 (um) GRUPO ÚNICO (Chave A) com 8 (oito) equipes. As
equipes serão organizadas no Grupo, conforme sorteio realizado, conjuntamente com as Agremiações
que compareceram ao Conselho Arbitral da Série Ouro Especial, realizado no dia 16/07/2018.
Sistema de jogo: Na fase Classificatória, cada equipe realizará 14 (doze) jogos, no sistema de rodízio
duplo (turno e returno), jogando todos contra todos, conforme o estabelecido no Conselho Arbitral.
Classificam-se para a 2ª fase as 4 (quatro) melhores equipes, apuradas pelo maior número de pontos
conquistados. (14 datas)
http://www.futsalrj.com.br
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Chave Única
01 - MARÃ T.C.
02 - MARIA DA GRAÇA F.C.
03 - FLUMINENSE F.C.
04 - MADUREIRA E.C.
05 - C.R. FLAMENGO
06 - ARFAB
07 - JACAREPAGUÁ T.C.
08 - BANGU A.C.

ART.2º - 2ª FASE: Semifinal – Chaveamento: Serão formadas duas chaves B e C. As 4 (quatro) equipes
melhores apuradas na 1ª fase, serão ordenadas do 1º ao 4º lugar, de acordo com suas posições ao
término na 1ª fase, obedecendo aos critérios abaixo:
Chave
B
C
B
C

Jogo
Semifinal Ida
Semifinal Ida
Semifinal Volta
Semifinal Volta

Equipe
Posição 04
Posição 03
Posição 01
Posição 02

X
X
X
X

Equipe
Posição 01
Posição 02
Posição 04
Posição 03

Sistema de jogo: Serão jogadas 2 (duas) partidas no sistema de rodízio duplo (jogo ida e volta). Sendo o
segundo jogo na quadra da equipe de melhor campanha. Classificarão para a 3ª fase, as 2 (duas) equipes
com maior número de pontos no confronto ou de melhor classificação, tendo a vantagem do empate na
prorrogação caso aconteça, a equipe que tiver melhor classificação na 1ª fase. Caso seja necessária a
prorrogação, a mesma será com a duração de ¼ do tempo total de uma partida da respectiva categoria,
com vantagem do empate para a equipe mandante do jogo.
(2 datas).
ART. 3º - 3ª FASE: Final – Chaveamento: Será formada uma chave D. As 2 (duas) equipes melhores
apuradas na 2ª fase, serão agrupadas em uma nova chave, conforme descrito abaixo:
Chave
D

Jogo
Final

Equipe
Vencedor Chave B

X

Equipe
Vencedor Chave C

Sistema de jogo: Será jogada uma partida no sistema de rodízio simples (Jogo único) em quadra neutra
indicada pela FFSERJ. Em caso de empate, no período normal, será jogada uma prorrogação, com a
duração de ¼ do tempo total de uma partida da respectiva categoria. (1 data).
Será declarado CAMPEÃO ESTADUAL DE 2018, a equipe que houver vencido a partida no período normal
ou no tempo extra, caso haja necessidade. Em caso de empate no tempo extra, será declarada campeã a
equipe que possua a vantagem deste resultado, por possuir o melhor desempenho, considerando todas
as fases até aqui disputadas (Índice Técnico da 1ª, 2ª, fase somadas).
http://www.futsalrj.com.br

Página: 2

faleconosco@futsalrj.com.br

FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DE SALÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Primeira Federação de FUTSAL do Mundo
Rua São Francisco Xavier, 360 – Maracanã – Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20.550-013 / Tel.: (021) 2233-0971

RIO DE JANEIRO, 02 DE AGOSTO DE 2018

BOLETIM OFICIAL Nº 81/18

Art.4° - Baseado na concepção da meritocracia, a campanha de uma equipe será apurada pelo
somatório dos pontos conquistados, dividido pelo número de partidas efetuadas, nas fases anteriores
até então disputadas, em relação ao estágio atual da competição, excetuando-se a 1ª fase do
campeonato onde será considerada a campanha obtida na mesma;
Art.5° - A comparação das campanhas entre as equipes determinará qual equipe possui o direito a
realizar o jogo único ou a segunda partida, na quadra escolhida para o seu mando, ou ainda, a vantagem
do empate durante a prorrogação (tempo extra), nos casos onde ocorra esta necessidade.
§ 1°. Nos casos de empate em número de pontos entre duas ou mais equipes, serão aplicados os
critérios de desempate constante no Regulamento dos Campeonatos da FFSERJ, para se determinar a
posição das equipes. Caso o número de partidas disputadas entre as equipes for diferente, será utilizado
o cálculo do Ponto Average (Índice Técnico), que é a divisão do total de pontos conquistados pela
equipe, dividido pelo número de jogos disputados pela mesma, até então e assim este será considerado
como 1º critério de desempate. No caso de duas ou mais equipes possuírem o mesmo índice técnico,
serão aplicados os demais critérios constantes deste item do Regulamento dos Campeonatos.

Critérios de desempate:
§ 1°. Nos casos de empate em número de pontos entre duas ou mais equipes, serão aplicados os
critérios de desempate, pela ordem:
1. Confronto direto (apenas no empate entre duas equipes)
2. Maior número de vitórias
3. Maior saldo de gols
4. Maior número de gols marcados
5. Menor número de gols sofridos
6. Menor número de cartões vermelhos
7. Menor número de cartões amarelos
8. Sorteio

http://www.futsalrj.com.br
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