
RESUMO DA ATA DO DIA 30 DE MAIO DE 2022 

Aos trinta dias do mês de maio de 2022, conforme boletim 058, publicado em 

24/05/2022, com início previsto para as 19h. Eis os assuntos a serem definidos neste 

arbitral: Definição de Clubes participantes; Aprovação de RGC; Fórmula de Disputa, 

Divulgação de data e início da competição. Arbitral este iniciado às 19h35m com os 

representantes de EC Vera Cruz, Serrano FC, Laginha FC (este chegou às 19h15m) 

AMorin/Guerreiras FC, este buscando a filiação como convidado. O Boa Esperança 

confirmou a sua participação na competição, porém o seu Representante estava 

deslocando-se do Rio de Janeiro para Petrópolis, no qual chegaria após o início da 

reunião (19h45m). A primeira colocação em questão foi a vinculação técnica solicitada 

pela Equipe do Amorin/Guerreiras FC, no qual foi aceito por unanimidade. Após a 

chegada do Representante do Boa Esperança FC, este colocou a necessidade da 

competição iniciar em agosto, por problemas profissionais. Porém os representanetes 

optaram em iniciar a competição no dia 9 de julho, com a ausência do Boa Esperança 

na rodada inaugural, porém este iniciará o certame com outro representante executando 

a função e fazendo com que a equipe atue a partir da segunda rodada. Os jogos serão 

realizados em intervalos de 14 (quatorze dias), em turno único, no sistema rodada dupla 

no mesmo ginásio, no qual cada agremiação indicará um ginásio para esta fase. Após 

a primeira fase, os quatro primeiros colocados avançam a fase semifinal, em sistema de 

cruzamento olímpico (1º x 4º e 2º x 3º), no qual estes dois primeiros colocados têm a 

vantagem de decidir no ginásio de sua indicação, com vantagem de empates no tempo 

normal e prorrogação ou vitória e empate nos dois jogos. Na partida final, ficou decidido 

que os vencedores das semifinais farão um jogo único (final), no qual a Equipe de melhor 

campanha nas fases anteriores tem a vantagem de jogar pelo empate no tempo normal. 

O tempo normal será de quarenta minutos, divididos em dois períodos (com vinte 

minutos cada) cronometrados. Os jogos serão realizados aos sábados à noite, nos 

horários de 19h e 20h30m. a bola de jogo será nº 1000, no qual cada Equipe 

disponibilizará uma bola em condições de jogo. As partidas adiadas serão disputadas 

na semana posterior. Para a rodada inicial, as inscrições se encerram em 31/08, no qual 

20 atletas poderão ser inscritos por cada agremiação. Cada atleta terá que ter atuado 

em uma partida na fase de classificação. Cada Equipe poderá inscrever uma atleta de 

fora do município. A atleta que não residir em Petrópolis tem que comprovar nascimento 

e estar estudando ou ter vínculo empregatício no município, para não ser considerada 

“estrangeira”. Para a fase semifinal, os cartões não serão contabilizados aos da primeira 

fase. A reunião encerrou-se às 21h34m, no qual os representantes acima assinaram a 

Ata de presença.  


