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REGULAMENTO ESPECÍFICO DA COMPETIÇÃO – 2022 
Supercopa Saudali / Laticínios Porto Alegre dos Inconfidentes e Vale do Piranga 

 
 
 
 
 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
FINALIDADE, REALIZAÇÃO E PARTICIPANTES 

 

 

Art. 1º - A Supercopa dos Inconfidentes e Vale do  Piranga 2022, doravante denominada 
Supercopa Saudali / Laticínios Porto Alegre 2022, é regida por este Regulamento Específico da 
Competição (REC) e pelo Regulamento Geral de Competições da Federação Mineira de 
Futebol (FMF), no que couber. 

 
 

 
Art. 2º - A Supercopa Saudali / Laticínios Porto Alegre 2022 tem por finalidade promover uma 
ampla mobilização das comunidades em geral que as integram, possibilitando suas 
participações nesta atividade esportiva e visando a integração social, a revelação de talentos e 
a construção da cidadania. 

 
 

 
Art. 3º - A Supercopa Saudali / Laticínios Porto Alegre 2022 fundamenta-se em princípios 
éticos e morais, que reconhecem a prática esportiva como um dos instrumentos 
imprescindíveis para a construção de valores e conceitos que resultam em sociabilização, 
vivência da realidade e respeito às diferenças. 

 
 

 
Art. 4º - A Supercopa Saudali / Laticínios Porto Alegre 2022 é uma realização da Liga Municipal 
de Desportos de Ponte Nova/LMDPN. 
Parágrafo Único. A Supercopa Saudali / Laticínios Porto Alegre 2022 terá início em 12 de 
março de 2022 . 

 
 

 
Artigo 5º - As associações participantes da Supercopa 2022 deverão atender aos critérios 
estabelecidos neste regulamento, além de respeitar todos os critérios técnicos e disciplinares 
estabelecidos em notas oficiais expedidas pela Liga. 
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DO SISTEMA DE DISPUTA 
Art. 6º O Campeonato será disputado em 4(quatro) fases: fase classificatória, quartas de 
finais, semifinal e final. A competição será disputada por 9 (nove) equipes, nominadas abaixo: 

 

 

Equipes participantes Mando de campo 
Bela Vista Futebol Clube Estádio Rio Casca 
Esporte Clube Palmeirense Estádio Mario Lobo(Páu d’alho) 
Juventus Futebol Clube Estádio Juca Fonseca 
Olimpic Sport Club(Mariana) Estádio Nicanor Mota 
Peñarol Futebol Clube(Ouro Preto) Estádio M. Genival A. Ramalho 
Pontenovense Futebol Clube(Ponte Nova) Estádio Juca Fonseca 
Rasense Futebol Clube Estádio Juca Fonseca 
Sociedade Esp. Primeiro de Maio(Ponte Nova) Estádio Dr. Otávio Soares 
Viçosa Esporte e Lazer (VEL) Estádio da Barrinha 

 
 
 
 
 

FASE CLASSIFICATÓRIA 
 
 

§ 1º - As 9 (nove) equipes participantes disputarão entre si, em turno único classificando 6 
equipes 

 

 

Ao final desta fase, a DCO publicará a classificação geral, que será observada para definição 

e confronto dos clubes em todas as fases seguintes( Semifinal e Final). 

Paragrafo Único.: A última rodada poderá ter os seus jogos remanejados pela DCO, para 
 

evitar interesses em resultados. 
 
 
 
 

§ 2º - Caso duas ou mais equipes terminarem empatadas, em qualquer uma das posições, na 
1ª fase (classificatória) obedecer-se-ão, os seguintes critérios de desempate nesta ordem: 
I - Número de vitórias; 
II - Saldo de gols; 
III - Gols pró; 
IV - Confronto direto (somente entre duas equipes); 
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V - Menor número de cartões vermelhos; 
VI - Menor número de cartões amarelos; 
VII  - Menor número de gols sofridos; 
VIII - Sorteio 

 
 

 

QUARTAS DE FINAL 
 

 

§ 3º - Os seis clubes serão distribuídos em três grupos de duas equipes cada. Haverá 2 jogos 
em cada grupo(mata-mata), com os 3 clubes melhores colocados na fase classificatória 
decidindo a classificação( 2ª partida ) em seu mando de campo . 

 

 

GRUPOS QUARTAS DE FINAIS 

B D - 1º Colocado X 6º Colocado 
C E - 2º Colocado X 5º Colocado 
D F - 3º Colocado X 4º Colocado 

 

§ 4º - Realizados os dois jogos de cada grupo e empatados os clubes em número de pontos, 
utilizar-se-ão os seguintes critérios de desempate, nesta ordem: 
a) maior saldo de gols na fase quartas de final, ou seja, consideradas as duas partidas; 
b) Cobrança de séries de pênaltis, tantas quantas forem necessárias, conforme legislação em 
vigor. 
A quarta equipe classificada para a semifinal será a que tiver o melhor índice técnico na fase 
quartas de finais, segundo os seguintes critérios : 
1 - Maior número de pontos; 
2 - Saldo de gols; 
3 - Gols pró; 
4 - Menor número de cartões vermelhos; 
5 - Menor número de cartões amarelos; 
6 - Menor número de gols sofridos; 
7 – Sorteio. 
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SEMIFINAL 
 

 
§ 5º - A fase “Semifinal” reunirá as 4 equipes classificadas da fase anterior que se enfrentarão 
em dois jogos eliminatórios (“mata-mata”). Os clubes jogarão duas vezes dentro de seus 
respectivos grupos, cada um exercendo seu mando. Com o clube melhor colocado na fase 
classificatória decidindo a classificação ( 2ª partida ) em seu mando de campo . 

 

 

GRUPO SEMI-FINAIS 

E 4ª Melhor Campanha X 1ª Melhor Campanha 

F 3ª Melhor Campanha X 2ª Melhor Campanha 

E 1ª Melhor Campanha X 4ª Melhor Campanha 

F 2ª Melhor Campanha X 3ª Melhor Campanha 

 
 
 

§ 6º - Realizados os dois jogos de cada grupo, se as equipes estiverem empatadas em número 
de pontos ganhos, utilizar-se-ão os seguintes critérios de desempate, nesta ordem: 
a) maior saldo de gols na fase semifinal, ou seja, consideradas as duas partidas; 
b) Cobrança de séries de pênaltis, tantas quantas forem necessárias, conforme legislação em 
vigor. 

 

 

SUPERCOPA 2022 – FINALÍSSIMA 
Os dois clubes se enfrentarão e disputarão dois jogos, cada um exercendo seu mando(a 
ordem abaixo será definida pela colocação na fase classificatória). 
Obs: Fórmula para se descobrir o percentual técnico de aproveitamento de cada equipe: 100 
dividido pelo  número  de pontos disputados  e multiplicado  pelo  número  de pontos 
conquistados pela equipe. 

 
 

 
§ 7º - Realizados os dois jogos finais, se as equipes finalistas estiverem empatadas em número 
de pontos ganhos, utilizar-se-ão os seguintes critérios de desempate, nesta ordem: 
a) maior saldo de gols na fase final, ou seja, consideradas as duas partidas; 
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b) Cobrança de séries de pênaltis, tantas quantas forem necessárias, conforme legislação em 
vigor. 

 

 

DAS OBRIGAÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES 
Art. 7º - As associações participantes da Supercopa Saudali / Laticínios Porto Alegre 2022 são 
obrigadas: 
I - Comparecer ao local designado pela Coordenação da Supercopa 2022 para as partidas, com 
antecedência mínima de quarenta (40) minutos do horário de início do seu jogo; 
II - Manter a ordem, a disciplina e a organização antes, durante e depois das disputas; 
Parágrafo único: É obrigação dos clubes mandantes solicitar ambulância, policiamento ou 
guarda municipal e na ausência dos mesmos (policiamento ou guarda municipal) deverá estar 
presente no estádio, no mínimo, 4 seguranças particulares. Na falta de policiamento ou 
guarda municipal e ocorrer atraso do início da partida, pela ausência da segurança particular, 
o clube mandante será penalizado de acordo com a tabela de multas por atraso. 
III -  Comparecer  a  todas  as  reuniões  convocadas  pela  Coordenação  da  Copa  nos  dias  

e 
horários pré-estabelecidos; 
IV - Manter seu estádio em condições de disputa, providenciando instalações adequadas para 
o trabalho dos árbitros e dos profissionais de Imprensa. 
V – Entregar ao delegado da partida e imprensa a relação impressa dos atletas titulares e 
suplentes com sua respectiva numeração e comissão técnica que estarão aptos a participar da 
partida e assinar a súmula de jogo no mínimo trinta (30) minutos antes do horário de início 
das partidas; 
VI - Preservar pela segurança e conservação dos estádios que atuarem, por si e por suas 
torcidas, e da mesma forma, pela segurança de todas as pessoas envolvidas em cada partida; 
VII – Não permitir o uso e ou circulação de garrafas de vidro, com bebidas ou não, dentro dos 
campos de jogos, durante as pelejas da Supercopa 2022. 
VIII – Não permitir o uso de foguetes, bombas, sinalizadores ou assemelhados, dentro do 
estádio ou Praça de Esportes, durante a realização dos jogos; 
IX - Pagar as taxas estabelecidas pela Coordenação e pelo regulamento. A falta de pagamento 
destas taxas (arbitragem, taxas de serviços, multas por atraso, etc.) até a quarta feira anterior 
ao seu próximo jogo, resultará em W.O. 
Parágrafo  único.  Fica  estipulado  que  o  não  cumprimento  das  obrigações  mencionadas  e 
dependendo da gravidade, poderá gerar, advertência contra a equipe infratora; na 
reincidência com perda do seu mando de campo e finalmente a eliminação da Supercopa 
2022, sem prejuízos de outras sanções descritas nas leis vigentes. 

 

 

DOS JOGOS 
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Art. 8º - Caberá à equipe mandante do jogo a troca de uniforme, caso o árbitro do jogo 
entenda que haja necessidade de ser tomada esta providência. 
Parágrafo único: Para as partidas jogadas em campo neutro, a Coordenação da Supercopa 
fará sorteio para se conhecer a equipe que terá a obrigação de realizar a troca do uniforme. 

 

 

Art. 9º - Os jogos serão disputados nos sábados e domingos podendo ocorrer em rodadas 
duplas. Aos sábados, os jogos serão disputados nos seguintes horários: às 15:00 horas, às 
16:00 horas, às 17:00 horas, às 18:00 horas e 19:00 horas. Aos domingos os serão disputados 
nos seguintes horários: às 10:00 horas, as 11:00 horas, às 15:00 horas e às 16:00 horas. 

 

 

§ 1º - A Coordenação da Supercopa 2022 poderá alterar os horários e datas das competições, 
com prazo de até 10 (dez) dias antes da partida previamente marcada. 

 

 

§ 3º - Todas as partidas serão programadas atendendo as determinações dos Coordenadores 
da Supercopa 2022 e/ou das decisões da Junta Disciplinar, incluindo-se aquelas que por 
motivo de força maior eventualmente virem a ser adiadas e/ou interrompidas e/ou 
novamente realizadas, não cabendo às equipes participantes nenhum tipo de reivindicação ou 
reclamação. 

 

 

Art. 10º - Qualquer equipe que não comparecer ao campo de jogo, na data e horário, 
marcados na tabela de competição, devidamente uniformizada e portando os documentos 
comprobatórios, será declarada perdedora da partida por W.O. ( placar de 0x3 ). 

 

 

§ 1º - Será considerada ausência total, configurando W.O, a equipe que ultrapassar o prazo de 
atraso de 30 (trinta) minutos do horário previsto para início da partida, não apresentando o 
mínimo de jogadores de acordo com as regras oficiais da FIFA. 

 

 

§ 2º - Dois W.O.s, na Supercopa, pelo mesmo clube, serão considerados como abandono de 

competição, aplicando-se a regra do artigo pertinente deste REC, sem prejuízo das disposições 

específicas       do       RGC,       da       FMF       e       ou       da       CBF       e       do       CBJD. 
 

 

§ 3º - O clube que abandonar ou for excluído do campeonato, terá todos os seus 

jogos(realizados ou não) convertidos em W.O (placar de 0x3) 
 

 

§ 4º - Os gols assinalados por atletas de equipes excluídas por W.O ou pelos seus adversários 

terão validade para efeito de estatística de artilharia individual . 
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Art. 11º - Cada clube poderá realizar a substituição de até 06 (seis) atletas por jogo. 
Parágrafo único - Os clubes só poderão paralisar o jogo para  efetuar substituições em 
03(três) oportunidades, não contabilizando como uma delas a troca feita no intervalo. 

 
 

 
DAS INSCRIÇÕES 
Art. 12º - As equipes poderão inscrever o máximo de 30 (trinta) atletas, sendo que a idade 
mínima é de 16 (dezesseis) anos completos até a data de inscrição. 
Parágrafo 1º: Todos os atletas de menores de dezoito (18) e maiores de dezesseis  (16) 
deverão ter em suas inscrições as autorizações expressas de pais e/ou responsáveis legais com 
firma reconhecida. A Liga tem 48 horas para registrar a inscrição e o jogador aparecer na lista 
de inscritos, os jogadores poderão ser inscritos de segunda a sexta-feira no horário de 8:00 às 
16:00 hs . A equipe que abandonar o campeonato será multada em R$3.000,00 por abandono, 
para disputar os próximos campeonatos terá de apresentar o recibo de quitação da multa. Em 
caso de recurso deverá pagar uma taxa de R$1.500,00. Toda reclamação deverá ser feita 
através de ofício destinado à Liga, não será aceita reclamação via aplicativo. 
Parágrafo 2º - Os julgamentos dos atletas e dirigentes relatados em súmula, serão realizados 
pela Junta Disciplinar da FMF , com o custo fixo no valor de R$1.500,00 ( hum mil e quinhentos 
reais ), custo  este que será dividido, em partes  iguais, entre  as  equipes  dos citados  nas 
súmulas. A Junta Disciplinar da FMF poderá vir e julgar apenas um ou vários casos na mesma 
data( ficando assim o custo dividido, em partes iguais, entre todas as equipes citadas). Os 
casos graves terão os seus julgamentos agendados no menor prazo possível. 

 

 

Art. 13º - Poderão disputar a Supercopa 2022 atletas amadores ou não, sem qualquer tipo de 
restrição de vínculo ou origem. As associações, obrigatoriamente, deverão inscrever até o dia 
11 de março de 2022, impreterivelmente, em formulário próprio, datilografado ou digitado, o 
mínimo de 18 (dezoito) atletas, para poderem disputar a primeira rodada. O restante das 
inscrições poderá ser feito até na quarta-feira, anterior ao início da 2ª fase (“ mata-mata”). 

 
 
 
 
 

Art. 14º - Todos os atletas deverão apresentar ao representante da Comissão Organizadora, 
em cada partida, para assinarem a súmula, um documento oficial de identidade de valor legal 
(carteira de identidade, carteira de motorista, passaporte, carteira de representação de 
Conselhos Regionais – CRMG, OAB, CRO, carteira de atleta profissional, etc) eletrônico ou não. 
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Art. 15º - Não poderão disputar a Supercopa os atletas punidos pela Justiça Desportiva por 
motivo de agressão física a árbitros, dirigentes ou atletas, em qualquer competição que tenha 
havido a participação da LMD de Ponte Nova (MG) . 

 

 

Art. 16º - O descumprimento de quaisquer das disposições contidas no capítulo "DAS 
INSCRIÇÕES" retirará a condição de jogo do atleta, independentemente de sua inscrição ter 
sido registrada e/ou aceita, podendo tanto o atleta, quanto a equipe, serem punidos nos 
termos do CBJD. 

 

 

DAS PUNIÇÕES REGULAMENTARES 
Art. 17º - O atleta que se inscrever por 02 (duas) ou mais equipes, constando-se e 
comprovando-se o seu registro no cadastro de atletas,  será eliminado sumariamente, da 
Supercopa, com ressalva para quando houver liberação oficial (cartório) dos clubes envolvidos 
e quitação da taxa de transferência junto à organização. O clube que após acordo, ceder o 
atleta inscrito a outra associação, poderá inscrever outro em seu lugar. A data limite para 
essas transações será o dia 11 de março de 2022, não havendo acordo entre as partes 
interessadas, o atleta estará excluído da competição e os clubes não poderão inscrever novos 
atletas para substituí-lo. 

 

 

Art. 18º - O atleta que receber 03 (três) cartões amarelos, consecutivos ou alternados, 
cumprirá suspensão automática de 01 (uma) partida. 

 
 

 
DO ADIAMENTO, SUSPENSÃO OU ANULAÇÃO DE PARTIDAS 

 

 

Art. 19º - Somente o Delegado da Partida, poderá adiar a realização de qualquer partida, por 
motivo de força-maior, até duas horas antes  do horário marcado na tabela  de jogos da 
competição. 

 

 

§ 1º - Em campo e/ou após o início da partida, somente o Árbitro é autoridade competente 
para adiar, suspender ou interrompê-la, por motivos relevantes e fundamentados em 
relatório. 

 

 

§ 2º - As novas partidas, quando for o caso, serão remarcadas pela Comissão Organizadora, 
respeitados o C.B.J.D. e/ou as decisões do Tribunal Especial. 

 

 

§ 3º - Somente poderão participar das novas partidas remarcadas, os atletas que tinham 
condição de jogo na data da partida suspensa, interrompida ou adiada. 
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DA COORDENAÇÃO DA COPA 
Art. 20º - Compete à Coordenação da Copa: 
A) - Tomar as decisões constantes do regulamento e outras de interesse da Copa; 
B) - Decidir sobre casos omissos; 
C) - Expedir notas oficiais que julgar relevantes durante o andamento da Copa. 
D) - Fornecer informações sobre atletas, dirigentes e equipes, em notas oficiais; 
E) - Encaminhar à Junta Desportiva Disciplinar da Supercopa as irregularidades ocorridas; 

 

 

Art. 21º - A Supercopa 2022 terá uma Junta Desportiva Disciplinar (JDD), com poderes para 
decidir sobre todas as questões disciplinares da Supercopa 2022, sendo constituída 
exclusivamente para este fim. 

 

 

Art. 22º - Qualquer Notícia de Infração ou Impugnação de partida, bem como os casos de 
Revisão de decisão (RECURSO), deverão ser protocolados na Comissão Organizadora até 48 
horas (quarenta e oito), após o fato ocorrido, acompanhados do comprovante de 
recolhimento da taxa pertinente, no valor de R$ 1.500,00(hum mil e quinhentos reias). 

 

 

Art. 23º - Da taxa de administração somadas às multas serão passadas de forma integral 
para a Liga Municipal de Desportos. 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
PREMIAÇÃO 
O valor do patrocínio da Saudali no valor de R$10.000,00 e o Laticínios Porto Alegre no valor 
de R$5.000,00 . 
Os patrocinadores terão o direito de usar o espaço dos estádios para promoção de sua 
marca através de campanhas publicitárias ou uso de propagandas como banners, cartazes, 
balões ou outro tipo de comunicação visual. 
Qualquer campanha ou propaganda de divulgação feita pelos clubes terá de citar o nome da 
Supercopa Saudali / Laticínios Porto Alegre dos Inconfidentes e Vale do Piranga 2022. 

 

 

Parágrafo único. 
Terão direito à premiação: 
Equipe campeã: Troféu + R$15.000,00 
Equipe vice-campeã: Troféu + R$1.000,00 
Artilheiro da competição: Troféu + R$500,00 
Melhor goleiro da competição: Troféu + R$500,00 
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Art. 24º - Todas as equipes inscritas na Supercopa 2022 são obrigadas a apresentar em todos 
os jogos que participar , bolas oficiais, em perfeitas condições, a saber: 
I- Para jogos com mando de campo, o mínimo de quatro (05) bolas por parte do mandante; 
cabendo ao mandante o fornecimento de tantas bolas quantas forem necessárias para a 
realização integral da partida, em eventual perda das bolas apresentadas pelo visitante. 
II - Para jogos em campo neutro, o mínimo de quatro (04) bolas para cada equipe; 
III -  O  não  cumprimento  deste  artigo  implicará  em  penalidade  para  a(s)  equipe  (s)  que 
descumprir, podendo, inclusive, ser a referida partida suspensa, com as cominações do CBJD. 

 

 

Art.25º - Ao inscrever seus atletas para a Supercopa 2020, o dirigente responsável pela equipe 
participante, atesta que os atletas encontram-se em perfeitas condições de saúde, e que, 
conforme preceitua as regras desportivas vigentes, o atleta foi submetido a exame médico 
com liberação para a prática de atividades esportivas. 

 

 

DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS 
Art. 26º – Todos os mandantes de jogos, pagarão à Liga uma taxa administrativa no valor de 
R$100,00 por partida. Essa taxa será a mesma até o fim do campeonato. 
O preço máximo estabelecido para o ingresso será de R$20,00 (vinte reais) independente da 
fase da competição. 

 

 

Parágrafo único. A Comissão Técnica de cada clube visitante terá o direito a receber o 
montante de 40 (quarenta) ingressos-cortesias, salvo acordo entre as partes, para ter acesso 
ao estádio da equipe adversária. 

 

 

Art. 27º - Os casos omissos serão resolvidos pela Liga Municipal de Desportos de Ponte Nova 
através da Comissão Organizadora da Supercopa Saudali / Laticínios Porto Alegre dos 
Inconfidentes e do Vale do Piranga com base neste regulamento e na legislação pertinente. 

 

 

Art. 28º - Os valores das tarifas relativas às inscrições e transferências de atletas, anuidade e 
multas pelo não cumprimento do regulamento, estarão discriminadas no código tributário da 
LMD . 

 

 

Art. 29º - O presente regulamento entra em vigor a partir da presente data. 

Ponte Nova, 01 de março de 2022. 


