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FORMATO DA DISPUTA 

O BRASIL OPEN de Polo Aquático 2020 Categorias Feminino e Masculino será disputado 

entre os dias 18 a 22 de novembro de 2020, nas dependências da Arena ABDA, sito à 

R. Fábio Geraldo, 3-53 – Jardim Terra Branca – Bauru, SP, pelas equipes abaixo 

inscritas, a saber: 

FEMININO: 

1. ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE DESPORTOS AQUÁTICOS – ABDA 
2. CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO – CRF 
3. ESPORTE CLUBE PINHEIROS - ECP 
4. SESI VILA LEOPOLDINA – SESI 
5. TIJUCA TENIS CLUBE - TTC 
 
Art. 1 – O evento será disputado em duas etapas na ordem em quem foram 

estabelecidas, a saber: 

Etapa I – CLASSIFICATÓRIA 
Etapa II – FINAL 

 

Art. 2 – Na Etapa I - CLASSIFICATÓRIA as equipes formarão um grupo único 

denominado Grupo D e jogarão entre si uma única vez dentro do grupo; 

§ 1º - os pontos obtidos pela equipe em fases classificatórias adotarão os seguintes 

criérios: 

a. Vitória = 02 pontos 
b. Empate = 01 ponto 
c. Derrota = 00 pontos 

 
 § 2º - Em caso de empate na classificação por pontos, o critério de desempate adotará 

a ordem de prioridade a seguir: 

a. Confronto direto 
b. Saldo de gols 
c. Maior número de gols marcados 
d. Menor número de gols sofridos 
e. Sorteio 

 

Art. 3 – Na Etapa II - FINAL, as equipes serão dispostas conforme classificação por 

pontos e serão alocados da seguinte forma: 

Jogo 11: A equipe 3ª colocada do grupo D jogará com a equipe 4ª colocada do grupo D; 

Jogo 12: A equipe 1ª colocada do grupo D jogará com a equipe 2ª colocada do grupo D; 

 



Art. 4 – Serão declaradas as seguintes classificações finais deste Campeonato a saber: 

a) Equipe 3ª colocada a vencedora do jogo 11 e consequentemente 4ª colocada a 

perdedora do referido jogo; 

b) Equipe campeã a vencedora do jogo 12 e consequentemente vice-campeã a 

perdedora do referido jogo; 

 

MASCULINO: 

1. ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE DESPORTOS AQUÁTICOS – ABDA 
2. CLUBE ATLETICO PAULISTANO - CAP 
3. CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBI – CPM 
4. CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO – CRF 
5. ESPORTE CLUBE PINHEIROS - ECP  
6. FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - FFC 
7. SESI VILA LEOPOLDINA – SESI 
8. SOCIEDADE HIPICA DE BAURU - SHB 
9. TIJUCA TENIS CLUBE 
 
Art. 5 – O evento será disputado em três etapas na ordem em quem foram 

estabelecidas, a saber: 

Etapa I – CLASSIFICATÓRIA 
Etapa II – FASE 2 
Etapa III – SEMIFINAL 
Etapa IV – FINAL 

 
Art. 6 - Na ETAPA I - CLASSIFICATÓRIA as equipes serão divididas em 03 (TRÊS) 

grupos denominados A, B e C, ambos com 03 equipes, que jogarão entre si nos seus 

respectivos grupos uma única vez; 

§ 3º - os pontos obtidos pela equipe em fases classificatórias adotarão os seguintes 

criérios: 

d. Vitória = 02 pontos 
e. Empate = 01 ponto 
f. Derrota = 00 pontos 

 
 § 4º - Em caso de empate na classificação por pontos, o critério de desempate adotará 

a ordem de prioridade a seguir: 

f. Confronto direto 
g. Saldo de gols 
h. Maior número de gols marcados 
i. Menor número de gols sofridos 
j. Sorteio 



Art. 7 – Na ETAPA II – FASE 2 as equipes serão alocadas em novos grupos, 

denominados Grupo 1, Grupo 2 e Grupo 3 e jogarão entre si nos seus respectivos 

grupos uma única vez: 

Grupo 1: Os primeiro colocados dos grupos A, B e C; 

Grupo 2: Os segundos colocados dos grupos A, B e C; 

Grupo 3: Os terceiros colocados dos grupos A, B e C; 

Avançarão para a SEMIFINAL os 1ºs e 2ºs colocados de cada grupo, além dos 3º terceiros 

colocados do Grupo 1 e Grupo 2. Será declarado 9º colocado da competição a equipe 3ª 

colocada do Grupo 3. 

 

§ 5º - Após a fase classificatória, caso qualquer jogo venha a terminar em empate no 

seu tempo normal no sistema “mata-mata”, serão aplicadas as Regras da FINA 

referentes à disputa de pênaltis para apuração da equipe vencedora; 

 

Art. 8 – Na ETAPA III - SEMIFINAL, as equipes serão alocadas da seguinte forma:  

Jogo 19: a equipe 2ª colocada do Grupo 3 jogará com a equipe 3ª colocada do Grupo 2 

disputando de 5ª a 8ª posições; 

Jogo 20: a equipe 2ª colocada do Grupo 2 jogará com a equipe 1ª colocada do Grupo 3 

disputando de 5ª a 8ª posições; 

Jogo 21: a equipe 2ª colocada do Grupo 1 jogará com a equipe 3ª colocada do Grupo 1; 

Jogo 22: a equipe 1ª colocada do Grupo 1 jogará com a equipe 1ª colocada do Grupo 2; 

 
Art. 9 – Na ETAPA IV – FINAL as equipes serão alocadas da seguinte forma: 

Jogo 23: a equipe perdedora do Jogo 19 jogará com a equipe perdedora do Jogo 20, 

disputando a 7ª colocação; 

Jogo 24: a equipe vencedora do Jogo 19 jogará com a equipe vencedora do Jogo 20, 

disputando a 5ª colocação; 

Jogo 25: a equipe perdedora do Jogo 21 jogará com a equipe perdedora do Jogo 22, 

disputando a 3ª colocação; 

Jogo 26: a equipe vencedora do Jogo 21 jogará com a equipe vencedora do Jogo 22, 

disputando a 1ª colocação; 

 

Art. 10 – Serão declaradas as seguintes classificações finais deste Campeonato a saber: 

a) Equipe 7ª colocada vencedora do jogo 23 e consequentemente 8ª colocada a 

perdedora do referido jogo; 



b) Equipe 5ª colocada vencedora do jogo 24 e consequentemente 6ª colocada a 

perdedora do referido jogo; 

c) Equipe 3ª colocada a vencedora do jogo 25 e consequentemente 4ª colocada a 

perdedora do referido jogo; 

d) Equipe campeã a vencedora do jogo 26 e consequentemente vice-campeã a 

perdedora do referido jogo; 

 
Art. 11 – Caso qualquer jogo venha a terminar em empate no seu tempo normal, será 

aplicada as Regras da FINA referentes à disputa de pênaltis para apuração da equipe 

vencedora. 

TABELA DE JOGOS 

Art. 12 – A tabela de jogos será publicada no site da internet da Liga Brasileira de Polo 

Aquático (www.ligapab.com.br) 


