
Centro Cultural E Recreativo Cristóvão Colombo
Campeonato Interno de Sinuca 2017

Regulamento

Dias e Horários dos jogos:

Os jogos serão realizados as Terças e Quintas. A partir das
19:30 com 15 min de tolerância.  Aos sábados quando
necessário.

 Caso  seja  necessário  alterar  a  data  do  confronto,  o
solicitante deverá entrar em contato com seu adversário e
em  acordo  combinar  a  data  da  próxima  partida.  Esta
partida deverá ser realizada antes da rodada respectiva ter
início.

Pontuação para o Ranking
Os classificados na  Série Ouro ganharão quatro pontos
no Ranking e os da Série Prata ganhará dois pontos.

Partidas:
1ª e 2ª Fase melhor de cinco partidas
Semi Final e Final melhor de sete partidas.

Pontuação:
Vitória: 03 pontos

CRITÉRIO DE DESEMPATE NA FASE
1- Confronto direto somente entre os empatados (Se um dos
jogadores  empatados  vencer  os  confrontos,  estará
classificado);
2-Maior número de vitórias;
3- Maior número de partidas ganhas
4- Maior saldo de partidas ganhas;



5- Sorteio

PREMIAÇÃO:
Serão premiados 1º e 2º lugar de cada série Ouro e Prata.

1ª Fase:

Serão  formados  02 (dois)  grupos,  onde  jogarão  entre  si
classificando-se  os  4  (quatros)  primeiros para  a  Série
Ouro, e os demais para a Série Prata.

2ª Fase:
Série Ouro/Prata

Eliminatória simples.

CRITÉRIO DE DESEMPATE NA 2º  FASE- SÉRIE OURO / PRATA

1. MAIOR Nº DE PARTIDAS
2. SALDO DE PARTIDAS
3. PARTIDA EXTRA

Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Comissão
Organizadora do Campeonato.
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