
NORMAS COMPLEMENTARES CONFORME ART.10º E 41º DO 

REGULAMENTO 

 

VETERANO 

 

Art. 38º – O Recife Bom de Bola na categoria VETERANO, será disputado em 

tres fases; na primeira fase as 12 equipes formarão 3 grupos com quatro 

equipes cada, daí em diante os clubes enfrentar-se-ão de acordo com o anexo 

G, até ser conhecido o campeão.  

 

As tres fases estão assim compostas:  

 

I - Primeira Fase: 12 equipes distribuídas em três grupos de quatro equipes 

cada;  

 

II - Segunda Fase: 4 equipes e 2 grupos de duas equipes;  

 

III - Terceira Fase : 2 equipes - 1 grupos .  

 

Parágrafo único – Em todas as fases, as equipes iniciarão com zero ponto 

(ganhos e perdidos).  

 

Art. 39º – A composição dos grupos para todas as fases da categoria 

VETERANO está identificada no anexo G da presente norma.  

 

Art. 40º - Após o término da primeira fase estarão classificados para a fase 

seguinte (2ª fase) o primeiro colocado de todos os grupos, mais o melhor 

segundo colocado dos grupos.  

 

Art. 41º - Em caso de empate em pontos ganhos entre dois ou mais equipes, 

ao final da primeira fase, em cada grupo, o desempate para efeito de 

classificação para segunda fase será definido observando-se os critérios 

abaixo, aplicados a referida primeira fase.  

 

a. Maior somatório de pontos ganhos;  

b. Participação no desfile de abertura;  

c. Maior número de vitórias; 

d. Maior saldo de gols; 

e. Melhor ataque; 

f. Menor número de cartões vermelhos recebidos; 

g. Menor número de cartões amarelos recebidos; 

h. Sorteio.  

 



Parágrafo Único – Esse mesmo critério será estabelecido para se conhecer o 

melhor segundo colocado, que irá participar da 2ª Fase.  

 

Art. 42º – Nas segunda e terceira fase, se a partida terminar empatada, o 

vencedor será conhecido através da cobrança de pênaltis, de acordo com os 

critérios adotados pela internacional Bord. 

 

 Art. 43º - As inscrições serão encerradas 72 (setenta e dois) horas antes do 

início da 2ª fase. 

                 

 

1ª FASE 

 

12 EQUIPES 

3 GRUPO DE 4 EQUIPES 

 

 

2ª FASE – SEMIFINAL 

 

4 EQUIPES 

2 GRUPOS 

 

3ª FASE – FINAL 

 

2 EQUIPES 

1 JOGO 

 

 

QUANTIDADE DE JOGOS TOTAL 

 

1ª FASE – 18 JOGOS 

2ª FASE – 02 JOGOS 

3ª FASE – 01 JOGO 

TOTAL – 21 JOGOS 

 

DATAS 

1ª FASE – 29/10 – 05/11 – 12/11 –  

2ª FASE – 26/11 



3ª FASE – 03/12 

 

 

 

 

 

 

1ª FASE 

                                   TRES GRUPOS DE QUATRO EQUIPES 

 

2ª FASE 

JOGO 1     VENC DO GRUPO 1 X VENCEDOR DO GRUPO 4 

JOGO 2    VENC DO GRUPO 3  X  MELHOR 2º COLOCADO 

 

3ª FASE 

VENC. DO JOGO 1 X VENC. DO JOGO 2 

 

 

 


