
NORMAS COMPLEMENTARES CONFORME ART.10º E 41º DO REGULAMENTO 

Sub 11 

Art. 26º – O Recife Bom de Bola na categoria SUB.11 será disputado em QUATRO fases; 

na primeira fase as 21 equipes formarão 6 grupos com duas, três e quatro equipes 

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

conhecido o campeão. As QUATRO fases estão assim compostas: 

I - Primeira Fase: 21 equipes distribuídas em grupos com duas, três e quatro equipes 

cada; II - Segunda Fase: 8 equipes distribuídas em 4 grupos de duas equipes; 

 III - Terceira Fase (Semifinal) 4 equipes distribuídas em 2 grupos de duas equipes cada; 

IV - Quarta Fase (Final) 2 equipes distribuídas em 1grupo de duas equipes;  

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

perdidos).  

Art. 27º – A composição dos grupos para todas as fases da categoria SUB 11 está 

identificada no anexo E da presente norma.  

Art. 28º - Após o término da primeira fase estarão classificados para a fase seguinte o 

primeiro colocado de todos os grupos, mais os segundos colocados dos grupos de 

quatro equipes. 

 Art. 29º - 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. Art. 30º – Nas segunda, terceira e quarta 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. 31º - Nas categorias sub 11 e sub 13 serão necessários apresentar um documento 

para ser conferido com a foto da cartela, esse documento poderá ser carteira de 

identidade, carteira de estudante ou a cópia da certidão de nascimento carimbada 



pela coordenação do evento. Caso o atleta não apresente um desses documentos, o 

atleta não poderá jogar. 

 Art. 32º - O tempo de jogo das partidas do Sub 11, previsto no Art. 34º do 

Regulamento do Campeonato Bom de Bola passa a ser dois tempos de 25 minutos com 

um intervalo de 10 minutos.  

Parágrafo primeiro – Será permitido uma parada técnica de dois minutos em cada 

tempo de jogo. 

1º FASE 

17 EQUIPES | 5 GRUPOS 

GRUPO Nº EQUIPES RPA 

1 3 1 

2 3 1 

3 4 2 

4 3 3 

5 2 5 

6 3 5 

7 3 6 

 

2º FASE 

8 EQUIPES | 4 GRUPOS 

GRUPO EQUIPES RPA 

8 VGR1 X VGR2  

9 VGR3 X VGR4  

10 VGR5 X 2º COL GR3  

11 VGR6 X VGR7  

 

3º FASE 

4 EQUIPES | 2 GRUPOS 

GRUPO EQUIPES RPA 

12 VGR9 X VGR8  

13 VGR11 X VGR10  

 

4º FASE 

2 EQUIPES | 1 GRUPO 



GRUPO EQUIPES RPA 

14 VGR13 X VGR12  
 

 

 


