NOTA OFICIAL 01/2021 – COPA FAIR PLAY
O Presidente da F7 LAFAIETE no uso de suas atribuições e após consultado
departamento de registro, RESOLVE:
1) Após solicitações das equipes em relação às taxas a serem praticadas na
competição, comunicar a todos as definições abaixo alterando o regulamento
geral da competição, conforme abaixo:
1.1) Taxa de inscrição por categoria: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta
reais).
1.2) Taxa de jogo por equipe: R$ 110,00 (cento e dez reais).
1.3) Premiação categoria Adulto série ouro R$ 1500,00 (hum mil e
quinhentos reais).
1.4) Premiação categoria Adulto série prata R$ 700,00 (setecentos reais)
1.5) Premiação categoria sub 20 e master 35 será o reembolso da taxa de
inscrição ao campeão.
Observação: As taxas de jogo deverão ser pagas até o término do jogo devido
ao fato da Federação de Futebol 7 de Minas Gerais mudar a forma de
pagamento dos árbitros, onde teremos que fazer o pagamento direto aos
árbitros após o término da rodada.
2) Informar que o período de transferência de atletas se encerrará até a sextafeira que antecede a segunda rodada de cada categoria, sendo liberado
inscrições iniciais de atletas até a sexta-feira que antecede o final da primeira
fase de cada categoria.
3) Publicar a Forma de disputa da Competição a saber:
CATEGORIA ADULTO
1ª FASE:
As 16 (dezesseis) equipes foram divididas em quatro chaves, cada chave com
04 (quatro) equipes onde se enfrentarão em sistema de rodizio simples dentro
de cada chave, classificando-se os dois primeiros de cada chave para a
proxima fase a ser nomeada como ¨SÉRIE OURO¨. Classificarão também as
equipes colocadas em 3º e 4º lugar para a próxima fase a ser nomeada como
¨SÉRIE PRATA¨.

GRUPO A

GRUPO B

1

Largados Esporte Clube

1

Arnoni F.C.

2

Bar Sem Lona

2

Paysanduba

3

Valencia F.C.

3

Amigos da Pelada

4

Milênio F.C.

4

Avengers

GRUPO C

GRUPO D

1

Trem Bala F.C.

1

Racing

2

Associação Esportiva Ressaca

2

Borussia

3

LD2 F.C.

3

River Plate

4

Manchester Barbacena

4

Tabajara F.C.

2ª FASE SÉRIE OURO:
As oito equipes classificadas serão distribuidas em 4 jogos eliminatórios a saber,
com data e horários a serem publicada na sexta-feira que antecede a última
rodada da fase de classificação:
HORÁRIO
A definir
A definir
A definir
A definir

FASE
QF 01
QF 02
QF 03
QF 04

1º COLOCADO ¨A¨
1º COLOCADO ¨B¨
1º COLOCADO ¨C¨
1º COLOCADO ¨D¨

JOGO
X
X
X
X

2º COLOCADO ¨B¨
2º COLOCADO ¨A¨
2º COLOCADO ¨D¨
2º COLOCADO ¨C¨

Em caso de empate em alguma partida haverá a disputa de shootout para
decisão da equipe que passará a próxima fase.

2ª FASE SÉRIE PRATA:
As oito equipes classificadas serão distribuidas em 4 jogos eliminatórios a saber,
com data e horários a serem publicada na sexta-feira que antecede a última
rodada da fase de classificação:
HORÁRIO
A definir
A definir
A definir
A definir

FASE
QF 01
QF 02
QF 03
QF 04

3º COLOCADO ¨A¨
3º COLOCADO ¨B¨
3º COLOCADO ¨C¨
3º COLOCADO ¨D¨

JOGO
X
X
X
X

4º COLOCADO ¨B¨
4º COLOCADO ¨A¨
4º COLOCADO ¨D¨
4º COLOCADO ¨C¨

Em caso de empate em alguma partida haverá a disputa de shootout para
decisão da equipe que passará a próxima fase.
3ª FASE:
As quatro equipes de cada série classificadas serão distribuidas em 2 jogos
eliminatórios a saber, com data e horários a serem publicada na sexta-feira que
antecede a última rodada da fase de classificação:
HORÁRIO
A definir
A definir
A definir
A definir

FASE
SF 01 – PRATA
SF 02 – PRATA
SF 01 – OURO
SF 02 – OURO

VENCEDOR QF 01
VENCEDOR QF 02
VENCEDOR QF 01
VENCEDOR QF 02

JOGO
X
X
X
X

VENCEDOR QF 03
VENCEDOR QF 04
VENCEDOR QF 03
VENCEDOR QF 04

Em caso de empate em alguma partida haverá a disputa de shootout para
decisão da equipe que passará a próxima fase.
4ª FASE:
As duas equipes de cada série classificadas serão distribuidas em 2 jogos
eliminatórios a saber, com data e horários a serem publicada na sexta-feira que
antecede a última rodada da fase de classificação:
HORÁRIO
FASE
A definir FINAL – PRATA
A definir FINAL – OURO

JOGO
VENCEDOR SF 01
X
VENCEDOR SF 02
VENCEDOR SF 01
X
VENCEDOR SF 02

Em caso de empate em alguma partida haverá a disputa de shootout para definição
da equipe CAMPEÃ.

CATEGORIA SUB 20 e MASTER 35
1ª FASE:
Em ambas categorias as 05 (cinco) equipes foram distribuidas em chave
única, onde se enfrentarão em sistema de rodizio simples dentro da chave,
classificando-se os quatro primeiros para a proxima fase:
2ª FASE:
As quatro equipes de cada série classificadas serão distribuidas em 2 jogos
eliminatórios a saber, com data e horários a serem publicada na sexta-feira que
antecede a última rodada da fase de classificação:
HORÁRIO
A definir
A definir
A definir
A definir

FASE
SF 01 – SUB 20
SF 02 – SUB 20
SF 01 – MASTER
SF 02 – MASTER

1º COLOCADO
2º COLOCADO
1º COLOCADO
2º COLOCADO

JOGO
X
X
X
X

4º COLOCADO
3º COLOCADO
4º COLOCADO
3º COLOCADO

Em caso de empate em alguma partida haverá a disputa de shootout para
decisão da equipe que passará a próxima fase.
3ª FASE:
As duas equipes de cada série classificadas serão distribuidas em 2 jogos
eliminatórios a saber, com data e horários a serem publicada na sexta-feira que
antecede a última rodada da fase de classificação:
HORÁRIO
FASE
A definir FINAL – SUB 20
A definir FINAL – MASTER

JOGO
VENCEDOR SF 01
X
VENCEDOR SF 02
VENCEDOR SF 01
X
VENCEDOR SF 02

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Conselheiro Lafaiete, 17 de SETEMBRO de 2021.

BRENO GERALDO ALVES BONTEMPO
PRESIDENTE LIGA F7 LAFAIETE

WALBER JUNIOR BITENCOURT SILVA
VICE-PRESIDENTE LIGA F7 LAFAIETE

