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LIGA PETROPOLITANA DE DESPORTOS 

DEFINIÇÕES – ARBITRAL 

FUTEBOL – SUB-15 E 17 

BOLETIM OFICIAL  

 

Prezados, 

 

A Liga Petropolitana de Desportos vem, através deste boletim, informar as definições 

concordadas pelos clubes em arbitral na sede da LPD, na noite da última segunda-feira (16), para os 

Campeonatos Municipais de Futebol de Campo, nas categorias Sub-15 e Sub-17: 

 

• Por unanimidade, ficou que os Campeonatos Municipais, Sub-15 e Sub-17, na modalidade 

de Futebol de Campo, em 2018, serão disputados por oito equipes divididas em dois grupos 

formados por quatro equipes regionalizadas; 

• Ficou decidido e aprovado, por unanimidade, que a fase classificatória será disputada em 

três turnos, onde, no primeiro turno as equipes se enfrentarão entre si dentro do grupo; no 

segundo turno, haverá um cruzamento entre os grupos, onde cada equipe jogará duas 

partidas dentro de casa e duas partidas fora de casa contra os adversários do outro grupo; no 

terceiro turno, as equipes voltam a jogar entre si, igual ao primeiro turno, apenas mudando 

o mando de campo que foi estabelecido no primeiro turno; 

• Vão se classificar os dois melhores times de cada grupo que obtiverem maior pontuação 

ao fim das dez rodadas da fase classificatória. A ordem das semifinais será 1º do Grupo A x 

2º do Grupo B; 1º do Grupo B x 2º do Grupo A.  

• Serão jogos de ida e volta nas semifinais, sendo o segundo jogo realizado no mando de campo 

do melhor classificado. Em caso de empate no placar agregado, a partida irá diretamente para 

os pênaltis com cinco cobranças alternadas entre os times – se necessário; 

• Por seis votos a um – apenas o E.C Corrêas tendo votado contra – ficou decidido que as 

Finais nas categorias Sub-15 e Sub-17 serão disputadas em jogo único e campo neutro. Em 

caso de empate ao fim dos 90 minutos, a partida irá diretamente para os pênaltis com cinco 

cobranças alternadas entre os times – se necessário. 

• A data limite para que as inscrições sejam efetuadas será a véspera da sexta rodada da fase 

classificatória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente 

  José Luis Neto 
  Vice-Presidente 


