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FORMULA DE DISPUTA

                                                      

  
 Disputado por oito  equipes em chave única. 
 
NOVA ITABERABA 
CME ABELARDO LUZ 
ADTB TREZE TILHAS 
ERVAL  VELHO 
VIDEIRA FUTSAL 
IRANI FUTSAL 
FUTSAL XAXIM 
LIGA FUTSAL CAÇADOR 
                              TURNO 
                              1  FASE 
 

Jogam todos contra todos, classificando-se os seis  melhores . 
O primeiro e o segundo colocado passam direto para a terceira fase, os 
outros quatro  fazem os mata – mata da segunda fase. 
 
                                      

                                              

Jogos de ida e volta, sendo o segundo jogo  na quadra do melhor colocado 
na fase classificatória. 
Jogo 01 - 3º  x  6º 
Jogo 02 - 4º  x  5º 
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                                       - 

Fase  semifinal,  Jogos de ida e volta, sendo o segundo jogo  na quadra do 
melhor colocado na fase classificatória. 
1º  Colocado  x   Venc. Jogo 02 
2º Colocado   x   venc. Jogo 01 
 

                                       

Fase final, jogo  de ida e volta. Na final o jogo  de volta será na casa da 

equipe que tiver a melhor campanha, somando a fase classificatória e  a  

terceira fase (fase semifinal) 

O campeão do  turno estar classificado para a final geral do Estadual Série 

Bronze.                       

 
RETURNO 

                                1  FASE 
 

Jogam todos contra todos, classificando-se os seis  melhores . 
O primeiro e o segundo colocado passam direto para a terceira fase, os 
outros quatro  fazem os mata – mata da segunda fase. 
 
                    

                                              

Jogos de ida e volta, sendo o segundo jogo  na quadra do melhor colocado 
na fase classificatória. 
Jogo 01 - 3º  x  6º 
Jogo 02 - 4º  x  5º 
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                                       - 

Fase  semifinal,  Jogos de ida e volta, sendo o segundo jogo  na quadra do 
melhor colocado na fase classificatória. 
1º  Colocado  x   Venc. Jogo 02 
2º Colocado   x   venc. Jogo 01 
 
 

                                       

Fase final, jogo  de ida e volta. Na final o jogo  de volta será na casa da 

equipe que tiver a melhor campanha, somando a fase classificatória e  a  

terceira fase (fase semifinal) 

O campeão do  returno  estara classificado para a final geral do Estadual 

Série Bronze 

                               FINAL GERAL 

JOGO DE IDA E VOLTA ENTRE O CAMPEÃO DO TURNO E O CAMPEÃO DO 

RETURNO, COM O SEGUNDO JOGO NA CAS DA EQUIPE DE MELHOR 

CAMPANHA, NOS DOIS TURNOS. SEM CONTAR  A SEGUNDA FASE DO 

TURNO   E A SEGUNDA FASE DO RETURNO. 

OBS. Se uma mesma equipe for campeã do turno e do returno será 
campeã do ESTADUAL DA SERIE BRONZE 
Nos mata – mata ate a final   em caso de dois resultados iguais (uma 
vitória pra cada equipe independente do placar ou dois empates) haverá 
prorrogação, persistindo o empate haverá cobrança de pênaltis 
 
Os cartões serão zerados ao final do turno, e ao final do returno para os 
atleta que estiverem com  até dois cartões amarelos.                                                
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