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INFORME Nº 03, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019
A Diretoria da Federação Gaúcha de Futebol Americano, FGFA, no uso de suas
atribuições, com base em pedido feito diretamente à direção, informa sobre as
alterações na fórmula de disputa do Campeonato Gaúcho de Flag Feminino de
2019. As alterações dispostas a seguir substituem todos os textos anteriores,
inclusive os textos propostos no Informe nº 02, e são:
1) Em comum acordo entre todas as equipes envolvidas, a equipe do Buriers
Flag voltará a disputa do torneio, e a equipe do Porto Alegre Gorillas
permanecerá na disputa, totalizando seis equipes participantes na
competição, juntamente com Soldiers Flag, Santa Cruz Chacais, Carlos
Barbosa Ximangos e Queens Flag.
2) O Artigo 54 do Regulamento da Competição passa a ter a seguinte redação:
“Art. 54º – Os participantes da competição de flag feminino deverão ser
distribuídos de acordo com a seguinte fórmula:
§ 1º - As seis equipes formarão dois grupos de três equipes cada.
§ 2º - As equipes se enfrentam todas contra todas, dentro de cada
grupo.
§ 3º - As duas melhores campanhas de cada grupo avançam para a
semifinal, enquanto a pior campanha de cada grupo passa para a Decisão do
5º lugar.
§ 4º - Na semifinal, os cruzamentos serão os seguintes: 1º A x 2º B, 2º
A x 1º B. As vencedoras das partidas passam para a final, enquanto as
equipes derrotadas jogarão a Decisão do 3º lugar.
§ 5º - A equipe vencedora da final será a campeã da competição”
3) O Artigo 55 do Regulamento da Competição, anteriormente revogado pelo
Informativo nº 02/2019, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 55º - O sorteio dos grupos é definido pelos seguintes critérios:
a) As duas equipes melhores classificadas no ranking de desempenho
da FGFA ao final do ano de 2018 serão do tipo 1, as cabeça-de-chaves
dos grupos, que são: Santa Maria Soldiers e Santa Cruz Chacais.
b) As duas equipes classificadas sequentemente no ranking serão do
tipo 2, que são: Buriers Flag e Carlos Barbosa Ximangos.
c) As duas equipes classificadas sequentemente no ranking serão do
tipo 3, que são: Porto Alegre Gorillas e Queens Flag Football.
§ 1º - As equipes serão separadas em potes e acordo com a sua
categoria: pote 1 (tipo 1), pote 2 (tipo 2) e pote 3 (tipo 3), que serão
sorteados nesta ordem.
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§ 2º - Ao ser sorteada, a equipe irá compor o primeiro grupo (na ordem
de A a B).”
4) O Artigo 60 do Regulamento da Competição passa a ter a seguinte redação:
“Art. 60º - Os jogos de cada um dos grupos deverão ser realizados em
um só dia, e a competição de flag feminino deverá ser disputada em 2 etapas:
fase de grupos e playoffs.
§ 1º - A fase de grupos será disputada em Ijuí, e a fase de playoffs será
disputada em Carlos Barbosa.”
Este informe deverá ficar disponível para consulta e cópia no endereço eletrônico da
FGFA na Internet www.fgfa.com.br.
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