
 

 

 

 

 

REGULAMENTO OFICIAL 

SUPER RANKING BAZAR PROF. ALCIDES 

O Super Ranking Bazar Prof. Alcides é um ranking de amistosos organizado pelo Goiânia 

Society e La Liga Goiana, e para participar basta jogar contra outros participantes desta 

modalidade. 

 

 Marcação de jogos, resultados, classificação, notícias  e outras informações, acessem 

o site https://www.laligagoiana.com.br/ . 
 

 A fase classificatória de cada edição do Super Ranking Bazar Prof. Alcides vai 

compreender um período pré-definido pela organização, girando em torno de quatro a 

cinco semanas, ou seja, teremos premiações em todos os meses. 

 

 Os 24 melhores colocados dentro deste período se classificam para as Quartas de 

Final, do 1º ao 8º vão disputar a Taça de Ouro, do 9º ao 16º a Taça de Prata e do 17º 

ao 24º a Taça de Bronze. 

 

 Não tem limite de jogos na fase classificatória. Os jogos serão marcados pelo site da 

La Liga Goiana, mediante disponibilidades de horários nos Centro Esportivo Goiânia 

Society e Centro Esportivo Bora Bola, e mais informações pelo nosso grupo do 

WhatsApp. Quem joga mais, tem mais chance de se classificar melhor, o primeiro 

critério de desempate, quando empatados em pontos, é o número de jogos. 

 

 Os vencedores das partidas ganharão um refrigerante 2 litros, com exceção dos 

jogos das 23hs e dos jogos realizados nas sextas, sábados ou domingos, ou em 

qualquer jogo realizado no Bora Bola, em que a taxa é mais barata. Caso a partida 

termine empatada, um pênalti para cada equipe para definir quem leva o refrigerante. 

 

 Nas fases finais, jogadores só poderão atuar por apenas uma equipe por edição, 

independente se é Taça de Ouro, Prata ou Bronze, com exceção dos goleiros. Só 

podem jogar nas fases finais, jogadores que já atuaram pela equipe em questão, fica 

bem complicado ter um completo controle sobre isso, mas qualquer erro verificado, 

as sanções serão aplicadas aos times infratores. 

 

 Todos jogadores tem que estar cadastrados no site para a disputa das fases finais, 

para que as súmulas dos jogos sejam preenchidas automaticamente. O cadastro só é 

autorizado até a data inicial do jogo das quartas de cada equipe. Caso não seja 

cadastrado no site, a única opção é o jogador preencher a súmula de caneta no dia 

do jogo citado. Após o término da partida das quartas, nenhum jogador pode mais ser 

acrescentado à equipe. Qualquer tentativa de burlação dessa regra, será passível de 

eliminação da equipe infratora da atual edição. 
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 Caso haja alguma ocorrência de utilização de jogadores irregulares, a equipe  será 

eliminada da atual edição do Ranking, e em caso de reincidência, o banimento não 

será só da equipe, como dos seus atletas por duas edições. 

 

 Os jogos das fases finais, à partir da 19ª edição, vão ter mesários, limites de faltas e 

tiro livre direto, assim como todos os outros Campeonatos e Torneios organizados 

pelo Centro Esportivo Goiânia Society e La Liga Goiana. 

 

 O campeão de cada edição/taça, ganha automaticamente, uma vaga na Copa dos 

Campeões, que vai ser realizada de 6 em 6 edições. 

 

 Cada equipe paga um valor por partida, onde já está incluso horário do campo e 

juiz, segue a tabela de valores por equipe: 

 

a. 19hs de segunda à quinta e em qualquer horário nas sextas: R$ 

70,00 no Goiânia Society e R$ 60,00 no Bora Bola. 

b. Sábados e domingos: R$ 60,00 no Goiânia Society e R$ 50,00 no 

Bora Bola. 

c. 20hs ou 21hs de segunda à quinta: R$ 90,00 no Goiânia Society e R$ 

80,00 no Bora Bola. 

d. 22hs de segunda à quinta: R$ 85,00 no Goiânia Society e R$ 75,00 

no Bora Bola. 

e. 23hs em qualquer dia: R$ 50,00 no Goiânia Society e no Bora Bola. 

 

 Nas quartas de final, todos os jogos custam 90 reais, nas semifinais todos os jogos 

custam R$ 110,00, e nas finais, o valor por equipe será de R$ 140,00, independente 

do dia e horário do jogo. Os jogos das quartas valem pontuação pra edição atual. 

 

 Todas finais serão realizadas apenas nas quartas, nos horários das 21hs ou 22hs, ou 

sextas, nos horários das 20hs, 21hs ou 22hs, e serão narradas e transmitidas ao vivo 

no Facebook/Youtube. 

 

 Em momento algum do campeonato as equipes poderão entrar em acordo para a não 

realização da partida, caso aconteça, serão ambas eliminadas da edição. 

 

 Equipes que cancelarem os jogos no dia, e não arrumarem substitutos, serão punidos 

com a retirada de 2 pontos da tabela, caso seja na última semana de classificação, e 

não alterar em nada para a equipe, a punição será aplicada para a outra edição. 

 

 Teremos à partir da 20ª edição, uma contabilidade da quantidades de jogos 

desmarcados, independente se foi no dia, ou um, dois, três ou quatro dias antes, 

cada equipe só tem direito à desmarcar apenas um jogo por edição sem tomar 

punição. No segundo cancelamento, a equipe perde 2 pontos, no terceiro 

cancelamento, perde dois pontos e só volta a marcar jogo se pagarem o valor do jogo 

cancelado. Lembrando que isso vale até caso arrume equipe substituta. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Equipes que ficarem devendo qualquer valor, serão punidos com a retirada de 1 ponto, 

e caso não pagarem a dívida no jogo subsequente, perderá mais 1 ponto, até que a 

dívida seja sanada, caso a equipe já esteja devendo, e ficar devendo novamente, ela 

perderá dois pontos. Equipes que ficarem devendo valores repetidamente, sofrerão 

sanções mais severas, incluindo a mudança da senha do site, até a quitação total dos 

valores. 

 

 Para as premiações de artilheiro e goleiro menos vazado, os números são 

contabilizado à partir das quartas de final de cada edição. A equipe que tomar menos 

gol, dentro dos 6 finalistas, independentemente da taça disputada, leva a premiação. O 

artilheiro independe de quantas partidas ele realizou, um jogador, por exemplo, pode 

ser artilheiro fazendo 10 gols numa partida das quartas e ser eliminado mesmo assim. 

Para desempates, o primeiro critério é a taça disputada, caso os jogadores do empate 

tenham jogado a mesma taça, faremos um sorteio. 

 

 Equipes que se envolverem em brigas generalizadas ou agressões de um ou mais 

participantes, serão punidos com a retirada de 3 pontos, ou seja, na primeira fase 

perde 3 pontos, na fase final a equipe, ou ambas as equipes, são eliminadas, e 

faremos um sorteio com as outras equipes eliminadas dos outros confrontos, pra 

saber quem volta pro torneio. Quaisquers atos de racismo, também serão 

exemplarmente punidos. 

 

 A equipe que abandonar a partida por qualquer motivo, ou que tenha um jogador 

expulso que não quer sair do campo em até 3 minutos, o árbitro está autorizado a  

encerrar a partida e dar a vitória pro adversário, independente do placar atual do 

jogo. 

 

 É expressamente proibido a utilização de armas brancas ou de fogo dentro dos 

campos, ou até mesmo de integrantes das torcidas das equipes, que ficam ou nas 

arquibancadas ou nas dependências do Goiânia Society ou Bora Bola. Se for policial, 

ou qualquer pessoa com porte de armas, que guarde a arma em seu veículo, ou que 

fique absolutamente discreto no ambiente. Ambas estruturas são de ambiente 

totalmente familiar, e atitudes assim, vemos com total reprovação, até mesmo pq 

seria uma forma de impor presença, ou até mesmo coação. A equipe ou torcida desta 

equipe, que for flagrada com armas dentro de campo ou arquibancadas, ou se 

utilizando delas ou falando que estão de posse de alguma, pra qualquer forma de 

ameaças, equipes, representantes e jogadores, serão automaticamente banidos do 

Goiânia Society/Bora Bola.  
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