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  FORMA DE DISPUTA  
 
                            TURNO 
  

As   equipes jogam todos contra todos no   turno  onde garantem  vaga 
para os play-offs do turno os  oito (8)  primeiros colocados   que se 
enfrentam da seguinte forma:  
 

                          QUARTAS   DE  FINAIS  
 Jogos de ida e volta, sendo o segundo jogo  na quadra do melhor 
colocado na fase classificatória do turno 
 

Jogos 01 – 1º   X   8º  
 
Jogo 02 – 2º    X   7º 
 
Jogo 03 – 3º    X   6º  
 
Jogo 04 – 4º    X   5º   
 

                                    SEMI - FINAL 
Jogos de ida e volta, sendo o segundo  jogo na  quadra do melhor 
colocado na fase classificatória do turno 
 

Jogo 05 - Venc. Jogo 01   X   Venc. Jogo 04 
 
Jogo 06 - Venc. Jogo 02   X   Venc. Jogo 03  
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                                          FINAL 
Jogo de ida e volta, sendo o segundo jogo na quadra do melhor colocado 
na fase classificatória   do turno  
 
Venc. Jogo 05   X   Venc. Jogo 06 
 
 
 

Returno 
 
  

As   equipes jogam todos contra todos no  returno  onde garantem  vaga 
para os play-offs do returno os  oito (8)  primeiros colocados  que se 
enfrentam da seguinte forma 
 

                          QUARTAS   DE  FINAIS  
 Jogos de ida e volta, sendo o segundo jogo   na  quadra do melhor 
colocado na fase classificatória do returno 
 

Jogos 01 – 1º   X   8º  
 
Jogo 02 – 2º   X   7º 
 
Jogo 03 – 3º     X   6º  
 
Jogo 04 – 4º      X   5º  
 

                                    SEMI - FINAL 
Jogos de ida e volta, sendo o segundo   jogo na   quadra do melhor 
colocado na fase classificatória do returno 
  

Jogo 05 - Venc. Jogo 01   X  Venc. Jogo 04 
 
Jogo 06 - Venc. Jogo 02   X  Venc. Jogo 03 
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    FINAL 
Jogo de ida e volta, sendo o segundo jogo na quadra do melhor colocado 
na fase classificatória   do returno  
 

Venc. Jogo 05   X  Venc. Jogo 06 
 
 
  
 

   SEMI FINAL GERAL DO ESTADUAL DA LCF 2017 
 

Jogos  de  ida e   volta, sendo o jogo de volta  na quadra  do campeão do 
turno  e na  quadra campeão do returno. 
 
 
Jogo  Semi  01 - Campeão Turno x    VICE- Campeão Returno 
 
Jogo  Semi  02 - Campeão returno  X  vice -  Campeão Turno 
 
 

Obs.  
 

 Caso o campeão do turno e returno seja a mesma   equipe   terá o 

direito de jogar a final em casa com a vantagem prevista no 

regulamento para resultados iguais. 

 Nesse caso os dois vices (turno e returno) fazem a semifinal. 

 Caso o vice do turno e returno seja a mesma equipe, o melhor 

índice técnico   garante   vaga   á semifinal do Estadual, nesse caso: 

 Campeão do turno   x   vice campeão  turno/returno 

 Campeão   returno   x   melhor índice   

 Segundo jogo na casa dos campeões do turno e returno, tendo os 

campeões as vantagens prevista no regulamento para resultados 

iguais  
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Caso uma mesma equipe seja campeã   num   turno e vice no outro, 

considera – se o   titulo   de campeã para efeitos de   semifinal do 

Estadual, e   o melhor índice técnico garante vaga a semifinal do 

Estadual. Nesse caso a equipe campeã num turno e vice no outro 

enfrentara  a equipe de melhor índice técnico, tendo a equipe 

campeã num turno e vice no outro as vantagens prevista em 

regulamento para resultados iguais  

 

Caso as finais do turno e returno   sejam    disputados pelas mesmas 

equipes, e cada equipe   ganhe um turno, os dois melhores índices 

técnicos, garantem vaga a semifinal do Estadual, nesse caso: 

Campeão do turno   x    2º melhor índice técnico 

Campeão do returno x   melhor índice técnico  

 

Os pontos dos   play   offs  do turno e do returno não são 

computados para verificar o índice técnico. 

 
Final Estadual LCF 2017 

  
Jogos de ida e volta, sendo o segundo jogo na quadra do  melhor  
colocado   pelo índice técnico somando a fase classificatória do turno e 
returno, (sem os play  offs)  exceto se uma equipe for a vencedora dos 
dois turnos que terá as vantagens . 
 
 

Final 
 

Venc. Semi 01   x   Venc. Semi 02 
 
 
 
 
 
Jorge Roberto Soares Júnior    Nelson Ramos Rodrigues 
Presidente LCF            Vice-Presidente LCF 
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