
 
 

 
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 
COPA FGF – TROFÉU DIRCEU DE CASTRO 

DEPARTAMENTO DE COMPETIÇÕES 
 

Ajuste Texto Regulamentar 
  
O Departamento de Competições, no uso de suas atribuições vem a público informar: 
 
CONSIDERANDO falha material na nomenclatura dos grupos à época da publicação 

do regulamento da referida competição; 
 
CONSIDERANDO o alerta oriundo de alguns dos clubes; 
 
 

RESOLVE: 
 

Ajustar o texto regulamentar, conforme abaixo: 
 

 
2ª FASE - QUARTAS DE FINAL 

ARTIGO 9º - A 2ª (segunda) FASE reunirá as 8 (oito) equipes classificadas da 1ª (primeira) FA-

SE, em 04(quatro) GRUPOS, onde os clubes se enfrentarão em 2 (dois) jogos (mata-mata), 

com a finalidade de apurar- se o vencedor de cada GRUPO, como segue: 

 

 

 

 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os mandos de campo do segundo jogo da 2ª (segunda) FASE (QUAR-

TAS DE FINAL) serão das equipes classificadas em 1º (primeiro) lugar nos GRUPOS A, B e C 

e do 2°(segundo) colocado do GRUPO A na FASE CLASSIFICATÓRIA DO GRUPO. 

 

3ª ETAPA –SEMIFINAL 
ARTIGO 10º - A 3ª (terceira) FASE (SEMIFINAL) reunirá as 04 (quatro) equipes vencedoras na 

FASE anterior, divididas em 02 (dois) GRUPOS, onde as equipes se enfrentarão em 02 (dois) 

jogos (mata-mata), disputando as vagas para a 4ª (quarta) FASE (FINAL), como segue: 

 

GRUPO “H” -1º Grupo “D” x 1º Grupo “G” 

GRUPO “I” -1º Grupo “E” x 1º Grupo “F” 

 

 

GRUPO “D” -1º Grupo “A” x 2° Grupo “C”  

GRUPO “E” -1º Grupo “B” x 2° Melhor terceiro colocado 

GRUPO “F” -1º Grupo “C” x 2° Grupo “B” 

GRUPO “G” -2º Grupo “A” x 1° Melhor terceiro colocado  



 
 

 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O mando de campo do 2º (segundo) jogo da 3ª (terceira) FASE 

(SEMIFINAL) será da equipe que tenha obtido o melhor retrospecto técnico desde a 1ª (primei-

ra) FASE, incluindo os “MATA - MATA”, na ordem dos seguintes critérios: 

 

1°. Maior número de pontos;  
2°. Maior número de vitórias; 
3°. Maior saldo de gols simples;  
4°. Maior número de gols a favor; 

5°. Menor número de cartões vermelhos;  

6°. Menor número de cartões amarelos; 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em caso de, ainda assim, persistir o empate entre duas ou mais 

equipes, após a análise dos 6 critérios de desempate acima, será realizado sorteio, na sede da 

FGF, com a presença de representantes das equipes interessadas, para apuração da classifi-

cação. 

4ª ETAPA – FINAL 
 

ARTIGO 11º - A 4ª (quarta) FASE – FINAL- reunirá as 02 (duas) equipes vencedoras da FASE 

anterior, que, em 02 (dois) jogos (mata-mata), disputarão o título da COPA DIRCEU DE CAS-
TRO. 

 

GRUPO “J” -1º Grupo “H” x 1º Grupo “I” 
 

 

 
 

 Publique-se.  
 

Porto Alegre, 18 de novembro de 2021. 

 
 

CLÓVIS MARTINS 
Coordenador de Competições 


