Bem vindo a Copa Achdut 2018
No dia 04 de Março daremos início a Copa Achdut 2018.
Segue abaixo algumas informações e instruções importantes:
Este ano contamos com 15 equipes da nossa comunidade.
Os jogos serão no Playball unidade Pompéia .
Os árbitros foram contratados pelo próprio Playball. Pedimos aos capitães para que sempre no
passem as suas opiniões em relação à qualidade da arbitragem. Ano após ano procuramos
melhorar.
A partir deste ano todos os jogos contaremos com uma enfermeira para os primeiros socorros.
A tabela de jogos com os resultados será atualizada pela página do nosso campeonato no Site
http://www.campeonatodeverao.com.br, procurar por: Copa Achdut 2018.
As fotos de cada rodada estarão no nosso site e também facebook da Copa Achdut.
facebook.com/copaachdut .
Pré classificatórioSérie A e Série B
No dia 04/02, realizaremos o mini campeonato que definirá os integrantes da Séries Ouro e
Prata. Acreditamos que assim daremos um equilíbrio e competitividade melhor para o nosso
campeonato.

Segue abaixo as informações:
Formato com 15 Participantes
Será um mini campeonato envolvendo 3 times, onde todos se enfrentam. Os dois melhores de
cada grupo vão para a série Ouro e o pior irá para a série Prata formando assim um grupo de 5
na série Prata e dois grupos de 5 na série Ouro.
Todos os times jogam o pré-classificatório em um mesmo domingo, conforme tabela abaixo, 2
jogos, sendo cada jogo um tempo único de 25min.
Horário
Das 18:30 às 21:00

Jogos
1
2
3

Tempos de jogo
Tempo único 25 min
Tempo único 25 min
Tempo único 25 min

Time x Time
Time A x Time B
Vencedor do jogo 1 x Time C
Time C x Perdedor do jogo 1

Critério de desempate serão:
1º- Pontos 2º- Saldo de gols 3º - Gols feitos
Sorteio
Os confrontos serão definidos mediante sorteio.
Colocaremos cabeças de chave, os melhores colocados da Copa Achdut 2017, sorteio definirá
os grupos e os horários dos jogos.
1. Makom

2.
3.
4.
5.

Blues
Sem Trairagem
Brothere
Bukas

Fase de grupos
Na série Ouro Teremos dois grupos de 5 times, onde todos jogam contra todos. Na séroe Prata
teremos um grupo de 5. Cada rodada um time de cada grupo irá folgar.
Na série Ouro os dois primeiros de cada grupo se classificam para as semifinais e o pior de cada
grupo desce para a série Prata do ano que vem.
Na série Prata os quatro primeiros passarão para a semifinal.O Campeão e o vice sobem para a
série Ouro do ano que vem.
Esses primeiros jogos serão disputados nos dias 18,25 de Março, 15,22 de Abril e 5 de Maio
entre 17h30min e 20h30min.

Próximo campeonato
A partir de agora manteremos os times em suas respectivas divisões.
Em caso de desistência de algum time da série Ouro para o ano seguinte nos basearemos na
classificação do campeonato anterior para ver qual time da série Prata entrará no lugar.No caso
de inscrição de um time novo, o mesmo entrará primeiro na Série Prata.

Os critérios de desempate para a classificação as semifinais serão:
- Maior número de pontos; (Vitória = 3 pontos / Empate = 1 ponto / Derrota = 0 ponto);
- Maior número de vitórias;
- Maior saldo de gols;
- Maior número de gols marcados;
- Menor número de cartões recebidos (para essa conta cada cartão Amarelo = 1 Ponto e
Vermelho = 3 Pontos). Após dois cartões amarelos na mesma partida, com um vermelho
consequente, contabiliza-se um amarelo e um vermelho, total de quatro pontos. Somam-se aqui
todos os cartões que o atleta receber durante as partidas.
- Sorteio.
Semifinal
13 de Maio
Final
A grande final será no dia 27de Maio horário à combinar com os capitães
O campeão da série Ouro terá 60% de desconto na edição do ano que vem troféu e medalhas.
O vice-campeão da série Ouro terá 20% de desconto na edição do ano que vem e medalhas.
O campeão da série Prata terá 20% de desconto na edição do ano que vem troféu e medalhas.
O vice-campeão da série Prata recebrá medalhas.

Seguem as regras gerias do nosso campeonato:

· Jogos de 20 minutos cada tempo
· Máximo de 16 jogadores por equipe.
·Para valer a inscrição, é necessário mandar um e-mail para copaachdut@gmail.com ou
whatsapp para 11989312690,com 24 horas de antecedência antes da partida com nome
completo, RG e número de camisa do novo jogador.
· É necessária a apresentação do RG para o mesário antes do início da partida. NÃO HAVERÁ
EXCEÇÕES.
· Tolerância de atraso de 10 minutos para início da partida.
· se o atraso for por chuva forte onde o campo não tem condições de jogo esperaremos no
máximo 45 minutos para ver se a chuva ameniza e o campo encontra-se em condições de
jogo(são os juízes que determinarão se o campo encontra-se em condições),caso contrário
adiaremos a rodada.
. As datas e horários já estão definidos, não haverá remarcação de datas por parte da
organização. Portanto é necessário os times terem elenco. Caso algum time queira mudar o
horário do jogo, o capitão poderá entrar em contato com os outros capitães tanto do adversário
daquela rodada quantos dos times que ele gostaria de trocar,caso todos concordem, poderá ser
realizada a troca. Não será tolerado qualquer ato de violência ou ofensas contra o juiz ou contra
outros jogadores, tal atitude poderá causar uma punição de mais de um jogo ou até mesmo
exclusão do jogador do campeonato.
· O time precisa de 4 jogadores na linha e um no gol para iniciar a partida.
· Para evitar o W.O ao máximo, (afinal, todos pagaram para jogar e muitas vezes um time
depende do saldo para se classificar), portanto cada time deve entregar um cheque caução no
valor de R$ 250 no dia da primeira rodada. Somente mediante a entrega do cheque o time
poderá jogar. Em caso de W.O esse cheque será repassado ao time prejudicado e o jogo será
considerado 3 x 0.Se o motivo do W.O for um casamento ou algo parecido e foi avisado 1 mês
antes da partida e não teve jeito de mudar o horário, o time perderá de 3 x 0 mas não perderá o
cheque.
· Em caso de cartão vermelho, o jogador estará suspenso também do jogo seguinte.
· A regra do cartão vermelho é a mesma para a expulsão do goleiro.
·Os cartões não serão zerados no final de cada fase. Caso o atleta estiver suspenso, cumprirá a
suspensão.
· Não existe entrar com recurso para anular um cartão amarelo ou vermelho.Caso o time tenha
algum problema com algum juiz, o capitão poderá enviar um e-mail solicitando que
determinado juiz não apite mais os seus jogos e a comissão do campeonato analisará o pedido.
·Pela obrigatoriedade de elegermos um vencedor em todos os jogos, a partir da seminfinal
(sistema mata-mata), no caso de uma partida terminar empatada, será feita a disputa de pênaltis.
Três cobranças para cada equipe. Caso persista o empate, serão realizadas cobranças
alternadas, até que se defina um vencedor. Atletas com cartão vermelho e cumprindo punição
não poderão fazer cobrança de penalidade.
· Na grande final, em caso de empate faremos um tempo único de prorrogação com 5 minutos.
Caso persista o empate a decisão será por pênaltis com o mesmo modelo das fases anteriores do
mata-mata.
· Demais regras como: reversão e número de faltas serão explicado pelos juízes antes da
partida.

Desejamos boa sorte a todos e que vença o melhor!

