
 
 

 
 

NOTA OFICIAL 
COPA GAÚCHA DE FUTEBOL FEMININO SUB-17 – 2021 

DEPARTAMENTO DE COMPETIÇÕES 
 
 
O Departamento de Competições, no uso de suas atribuições vem a público infor-

mar: 
 
CONSIDERANDO que o regulamento e a tabela da referida competição já foram 

publicados; 
 
CONSIDERANDO que o filiado União Harmonia FC oficiou este departamento que 

por indicação médica não poderia mais cumprir com o Protocolo da Competição. 
 

 
RESOLVE: 

 
Ajustar o texto regulamentar, conforme abaixo e de acordo com o estabelecido 

em Reunião Extraordinária convocada no dia 26 de novembro de 2021: 
 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 

ARTIGO 3º - A COPA GAÚCHA DE FUTEBOL FEMININO SUB-17– Edição 2021 teve sua FÓRMULA de 
disputa e o presente REGULAMENTO aprovados pelos clubes participantes no Conselho Técnico realizado em 
04/11/2021 e em Reunião Extraordinária ocorrida em 26/11/2021 e será disputado em 3 (três) etapas, com a 
finalidade de apurar-se o CAMPEÃO e VICE-CAMPEÃO.  

 
ARTIGO 5º- A COPA GAÚCHA DE FUTEBOL FEMININO SUB-17 – Edição 2021 será disputada pelas equipes 
a seguir relacionadas: E.C. FLAMENGO (Tenente Portela) – E.C. JUVENTUDE (Caxias do Sul) – E.C. PELO-
TAS (Pelotas) –– GRÊMIO F.B.P.A. (Porto Alegre) – GUARANY F.C. (Bagé) – S.C. INTERNACIONAL (Porto 
Alegre) - num total de 06(seis) equipes. 

 

1ª FASE – CLASSIFICATÓRIA 
 

ARTIGO 8º - A 1ª (primeira) FASE da COPA GAÚCHA DE FUTEBOL FEMININO SUB-17 será disputada pelas 
equipes relacionadas no Artigo 5º (quinto) divididas em 02 (dois) GRUPOS, como seguem: 

 

GRUPO “A” 
GRÊMIO FBPA – EC PELOTAS – GUARANY FC 



 
 

 
 

GRUPO “B” 
 

SC INTERNACIONAL – EC FLAMENGO – EC JUVENTUDE 

 

3ª FASE – FINAL 
 

ARTIGO 11º - A 3ª (terceira) FASE – FINAL- reunirá os vencedores de cada grupo da FASE SEMIFINAL, que, 
em jogo único, disputarão o título de CAMPEÃO da COPA GAÚCHA DE FUTEBOL FEMININO SUB-17 – 
Edição 2021. 

 

 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os mandantes de jogo das partidas da 3ª FASE (FINAL) serão definidos conforme 
os seguintes critérios abaixo, em ordem decrescente, sucessiva e excludente: 

 

CRITÉRIOS DESEMPATE: 

1°. Maior número de pontos nas fases classificatória e semifinal; 
2º. Menor número de cartões vermelhos nas fases classificatória e semifinal;  
3°. Menor número de cartões amarelos nas fases classificatória e semifinal; 

   
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em caso de, ainda assim, persistir o empate entre duas ou mais equipes, após a 
análise dos 3 critérios de desempate acima, será realizado sorteio, pelo membro do setor de competições da 
FGF presente no local, com a presença de representantes das equipes interessadas, para apuração da clas-
sificação. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Entende-se por aproveitamento técnico a equação entre os pontos ganhos e os 
pontos disputados. 
 
 

DA CLASSIFICAÇÃO GERAL 
 

ARTIGO 12º - Após a apuração do CAMPEÃO e VICE-CAMPEÃO da COPA GAÚCHA DE FUTEBOL FEMININO 
SUB-17 – Edição 2021, as demais equipes que participaram do certame serão ordenadas na forma decrescente 
da seguinte forma:  

 

 



 
 

 
 

1º. Colocado: Campeão (Vencedor do Grupo “E”) 

2º. Colocado: Vice-Campeão (Perdedor do Grupo “E”) 

3º. Colocado: 3ª colocada por maior pontuação na 1ª e 2ª FASE 

4º. Colocado: 4ª colocada por maior pontuação na 1ª e 2ª FASE 

5º. Colocado: 5ª colocada por maior pontuação na 1ª FASE 

6º. Colocado: 6ª colocada por maior pontuação na 1ª FASE 

7º. Colocado: 7ª colocada por maior pontuação na 1ª FASE 

 
DOS DESEMPATES 

 
ARTIGO 13º - Ocorrendo empate em número de pontos entre 02 (duas) ou mais equipes ao término da 1ª 
(primeira) FASE da COPA GAÚCHA DE FUTEBOL FEMININO SUB-17 – Edição 2021 para decidir classifi-
cação para a FASE seguinte ou, quando ao final da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) FASES para decider a Classi-
ficação Geral, serão observados, pela ordem, os critérios abaixo: 

1°. Maior número de vitórias;  
2°. Menor número de cartões vermelhos;  
3°. Menor número de cartões amarelos; 
4º. Confronto Direto; 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Em caso de, ainda assim, persistir o empate entre duas ou mais equipes, após a 
análise dos 4 critérios de desempate acima, será realizado sorteio, pelo membro do setor de competições da 
FGF presente no local, com a presença de representantes das equipes interessadas, para apuração da clas-
sificação. 

 
 Publique-se.  

 
 

Porto Alegre, 26 de novembro de 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CLÓVIS MARTINS 
Coordenador de Competições 


