REGULAMENTO COMPLEMENTAR
DO REGIONAL CERTEL SICREDI
2018 CATEGORIA DE
VETERANOS
1º Será utilizado o mesmo regulamento da categoria principal da 21ª Copa Certel
Sicredi da Aslivata 2018.
2º Terá a participação de 12 Clubes divididos em 2(duas): Chave A - Águia Azul de
Fazenda Vilanova; União de Palmas – Encantado; Ribeirense de Teutônia; Gaúcho de
Teutônia; XV de Novembro de Sério e Pinheiros de Taquari.
Chave B - Assespe de Venâncio Aires; Juventude Frank – Teutônia; Estudiantes de
Lajeado; Internacional de Lajeado; Concórdia de Roca Sales e Santa Clara de Santa
Clara do Sul.
3º As equipes jogam uma chave contra a outra (A x B), em turno único na primeira
fase. Classificam-se os 8 melhores no ranking geral para as quartas-de-final. 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. Na terceira fase (semi-finais), se
enfrentarão os vencedores da segunda fase, 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.
4º Os critérios de desempate serão os mesmos da categoria principal.
5º Cada clube poderá inscrever até 25 (vinte e cinco) jogadores, sendo que deverão ser
nascidos em 1978 (40 anos ou mais) e 3 deles podem ser de 37 (1981) anos a 39 (1979)
anos e que tenham algum vínculo com o Município, conforme o artigo 43º § 2º do
regulamento geral, ou tendo passado pela Aslivata para aprovação dos mesmos.
6º Os jogos serão de dois tempos de 40 minutos com intervalo de 15 minutos.
7º Cada clube visitante se compromete em pagar no mínimo 15 almoços no valor de
R$ 25,00. O não pagamento comprovado acarretará em multa ao clube.

Lajeado, 19 de Julho de 2018.

