REGULAMENTO COMPLEMENTAR
DA 1ª COPINHA DO REGIONAL
CERTEL SICREDI 2018
1º Será utilizado o mesmo regulamento da categoria principal da 21ª Copa Certel
Sicredi da Aslivata 2018.
2º Terá a participação de 8 Clubes divididos em 2(duas): Chave A –
Internacional/Lajeado; Montanha/Lajeado; Minuano/Canudos do Vale e Toma 10/Roca
Sales.
Chave B – Alto Taquari/Teutônia; União da Germana/Teutônia; Largados/Bom Retiro
do Sul e Colorado/Taquari.
3º As equipes jogam dentro da chave na primeira fase em turno único, repetindo a
primeira rodada. Após as quatro rodadas será feito o ranking do 1º ao 8º na campanha
geral. Na segunda fase se enfrentarão o 1º Geral x 8º Geral; 2º Geral x 7º Geral; 3º
Geral x 6º Geral; 4º Geral x 5º Geral, em jogos de ida e volta. Nessa fase, os clubes que
conquistaram as melhores campanhas na primeira fase jogarão os jogos de volta em
sua casa. Jogos de ida, no campo do 3º da Geral e 4º da Geral:
ADVERSÁRIOS
8º GERAL
X
1º GERAL
3º GERAL
X
6º GERAL
7º GERAL
X
2º GERAL
4º GERAL
X
5º GERAL
Jogos de volta, nos campos do 1º da Geral e 2º da Geral:
ADVERSÁRIOS
6º GERAL
X
3º GERAL
1º GERAL
X
8º GERAL
5º GERAL
X
4º GERAL
2º GERAL
X
7º GERAL
Na terceira fase (semi-finais), se enfrentarão os vencedores da segunda fase, será
feito novamente o ranking geral dos classificados, onde o 1º na campanha geral x 4º
campanha geral e o 2ª campanha geral x 3º campanha geral. Na quarta fase (Final) se
enfrentarão os vencedores da terceira fase. Nas semifinais e finais, os jogos de volta
serão na casa dos times com o menor número de pontos na disciplina.
4º Os critérios de desempate serão os mesmos da categoria principal.

5º Cada clube poderá inscrever até 25 (vinte e cinco) jogadores, sendo que pelo menos
6 atletas ou mais inscritos deverão ser com idade sub 23 anos (nascidos 1995, 1996
....), onde em cada partida, no mínimo 3 atletas sub 23 deverão estar jogando, se não
tiver os 3, jogará com um a menos. Os atletas deverão ter algum vínculo com o
Município, conforme o artigo 43º § 2º do regulamento geral, ou tendo passado pela
Aslivata para aprovação dos mesmos.

Lajeado, 19 de Julho de 2018.

