
Centro Cultural e Recreativo Cristóvão Colombo
Campeonato Interno de Tranca

1º Semestre/ 2017
Regulamento

Os jogos serão realizados todas as segundas e quartas-feiras.
Inicio dos jogos das 19h30 às 20h, após este horário a dupla que não 
estiver presente, receberá como resultado o “W.O.”.
As regras do jogo a serem obedecidas, estarão fixadas no mural da sala de 
carteado.

Premiação:
Troféus para 1º e 2º colocados e medalhas para os reservas.
A premiação será realizada ao termino do Campeonato.

Partidas:
OBS: 1º / 2ª Fase: -melhor de duas (2) partidas.

Semifinal e final – melhor de três (3) partidas.

Pontuação: -Vitória – 03 pontos
-Empate – 01 ponto
-Derrota – 00 ponto

.O. A dupla que der 2 (dois) W.O. consecutivos ou alternados terá os
resultados  cancelados  e  estará  automaticamente  eliminado  do
campeonato, não podendo participar do próximo.

Reservas: A dupla não terá limite de reservas, mas o reserva só poderá
jogar por uma dupla, o reserva que jogar por mais de uma dupla
automaticamente  estará  eliminado  do  campeonato.A  dupla
infratora será penalizada com as perdas do ponto dessa partida.

Critério de Desempate
Maior número de vitória;
Confronto direto entre os empatados;
Contagem de pontos.



SISTEMA DE DISPUTA

1º FASE

Serão formados um único Grupo, onde jogarão entre si, classificando os 04
(quatro) primeiros para a Série Ouro e o restante para a Série Prata.

2º FASE

SÉRIE OURO

SEMIFINAL

JG (1) -1º COLOCADO  X 4º COLOCADO 

JG (2) -2º COLOCADO  X 3º COLOCADO 

FINAL OURO

JG (3)- VENCEDOR JOGO 1 X VENCEDOR JOGO 2

SÉRIE PRATA

FINAL   

JG (1)- 5º COLOCADO X 6º COLOCADO 

Depto de Esportes
MARÇO/ 2017
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