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Da Direção Técnica: 
 
RETIFICAÇÃO DO REGULAMENTO GERAL 
 
Onde se lê: 

 
ART. 14 - A contagem de pontos será a seguinte em todas as séries, naipes e formas de 

disputa. 

I. Um (1) ponto ganho a cada equipe em caso de empate. 

II. Três (3) pontos ganhos a cada equipe vencedora. 

III. Zero (0) ponto à equipe perdedora. 

§ 1º – Será aplicado o W x O quando uma das equipes não se apresentar para o jogo ou se apresentar 

após o tempo de tolerância previsto de, no máximo quinze (15) minutos da primeira partida do  

período e por este motivo não se realizar a partida, salientandose que além da penalidade referente 

aos pontos da partida, aplica-se a eliminação do campeonato. Na hipótese de homologação de W x O, 

a equipe infratora será declarada perdedora pelo placar de 1 x 0, sendo creditados quatro (3) pontos 

ganhos a equipe adversária, os atletas que não se apresentarem para a partida receberão uma 

punição de 400 dias sob a não participação de qualquer evento organizado pela Secretaria Municipal 

de Esporte e Lazer. 

 Passa a prevalecer: 

ART. 14 - A contagem de pontos será a seguinte em todas as séries, naipes e formas de 

disputa. 

I. Um (1) ponto ganho a cada equipe em caso de empate. 

II. Três (3) pontos ganhos a cada equipe vencedora. 

III. Zero (0) ponto à equipe perdedora. 

§ 1º – Será aplicado o W x O quando uma das equipes não se apresentar para o jogo ou se apresentar 

após o tempo de tolerância previsto de, no máximo quinze (15) minutos da primeira partida do  

período e por este motivo não se realizar a partida, salientandose que além da penalidade referente 

aos pontos da partida, aplica-se a eliminação do campeonato. Na hipótese de homologação de W x O, 

a equipe infratora será declarada perdedora pelo placar de 1 x 0, sendo creditados quatro (3) pontos 



ganhos a equipe adversária, os atletas que não se apresentarem para a partida receberão uma 

punição de 800 dias e/ou número de partidas que se exerceria no ano do wo sob a não participação de 

qualquer evento organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 

 

 As demandas relacionadas a quantitativo de equipes, acesso e descenso da Competição 2018 

esta estipuladas no Regulamento Específico, além das demandas relacionadas a forma de disputa e 

Critério de Desempate. 

 

 
 

Nova Lima, 11 de Outubro de 2018. 
 

 
                   Comissão organizadora 

 

 

 


