1. FORMA DE DISPUTA
1.1- O Campeonato será disputado em 4 (quatro) fases.
1.1.1- Primeira Fase (Turno único classificatório) – será disputada em turno
único classificatório entre as seis associações participantes. As 2(duas) equipes
mais bem classificadas, passam direto para a semifinal, onde se enfrentam em
jogos de ida e volta para definição das duas equipes finalistas.
1.1.2 – Segunda Fase – será disputada em jogos de ida e volta (6º x 3º e 5º x 4º).
No caso de uma vitória para cada equipe ou dois empates, não haverá saldo de
gols. Serão acrescentados dois períodos de 15 minutos de prorrogação. Após a
prorrogação, não havendo um vencedor, será considerada semifinalista, a equipe
com a melhor campanha na primeira fase da competição.
1.1.3 – Terceira Fase (Semifinais) – será disputada em jogos de ida e volta ( 2ª.
Melhor equipe da classificacão geral nos jogos nr.18 e nr.19 x 1º. Colocado da
classificação geral), e Melhor equipe da classificação geral dos jogos nr.18 e nr.19
x 2º.Colocado da classificação geral). No caso de uma vitória para cada equipe
ou dois empates, não haverá saldo de gols. Serão acrescentados dois períodos de
15 minutos de prorrogação. Após a prorrogação, não havendo um vencedor, será
considerada finalista, a equipe com a melhor campanha na primeira fase da
competição, à qual jogará a partida de volta em casa.
1.1.4 – Quarta Fase (Final) – será disputada em jogos de ida e volta, entre os
vencedores da Semifinal. No caso de uma vitória para cada equipe ou dois
empates, não haverá saldo de gols. Serão acrescentados dois períodos de 15
minutos de prorrogação. Após a prorrogação não havendo um vencedor, será
considerada CAMPEÃ a equipe com a melhor campanha na primeira fase da
competição, à qual jogará a partida de volta em sua casa.

NOTA
De acordo com à Lei nº 16.078 de 31/07/2013 e do Capítulo XV, Das
Disposições Gerais em seu Art.126 do Regulame nto Geral das competições
da Federação Catarinense de Futebol:
“DETERMINA A EXECUÇÃO DOS HINOS NACIONAL E DO HINO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
NOS EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS QUE MENCIONA”.

