Definição da Classificação da Conferência Centro
Oeste por Sorteio
O Comitê Gestor da BFA informa que, de acordo com o Regulamento da BFA 2018, a
Conferência Centro Oeste apresenta um empate triplo entre as equipes Cuiabá Arsenal,
Leões de Judá e Sorriso Hornets, e que a definição da classificação se dará por sorteio.

As equipes estão empatadas em número de vitórias:
Cuiabá Arsenal: 4-2
Sorriso Hornets: 4-2
Leões de Judá: 4-2
Pelo Item 60 do Regulamento, em caso de empate triplo entre equipes com o mesmo
número de vitórias, o primeiro critério de desempate a ser utilizado é a força de tabela.
Como todas as equipes jogam entre si na Conferência Centro Oeste, todas possuem a
mesma força de tabela e o empate se mantém.

O critério seguinte é o maior número de vitórias nos confrontos entre as equipes
empatadas. Nesse cenário cada equipe possui uma vitória e o empate se mantém.
Cuiabá Arsenal venceu o Leões de Judá
Leões de Judá venceu o Sorriso Hornets
Sorriso Hornets venceu o Cuiabá Arsenal
O último critério é o sorteio, que será efetuado nesta segunda-feira, 15/10/2018, às
20h00min, horário de Brasília, com transmissão ao vivo pela página do facebook da
BFA.

A Conferência Centro Oeste já tem a melhor equipe da fase regular definida: Tubarões
do Cerrado. O sorteio definirá a segunda melhor equipe da fase regular.

Tubarões do Cerrado e a equipe sorteada serão os mandantes das semifinais da
Conferência Centro Oeste.

De acordo com o Regulamento, após a definição da equipe sorteada os critérios de
desempate são novamente aplicados desde o início, ficando a classificação de 3º e 4º
lugar definida pelo confronto direto entre as equipes remanescentes.

O SORTEIO

O sorteio será realizado pelo Presidente do Comitê Gestor da BFA. Serão colocados 3
papéis em uma caixa, cada um com o nome de uma equipe. Os 3 papéis terão o mesmo
tamanho e serão dobrados da mesma maneira. O Presidente do Comitê Gestor da BFA
escolherá, aleatoriamente, um dos papéis dentro da caixa. Esta será a equipe sorteada.
Todo o processo será transmitido.

Seguem os cenários para as 3 equipes que podem ser sorteadas:

Equipe Sorteada: Cuiabá Arsenal
1º Tubarões do Cerrado x 4º Sorriso Hornets
2º Cuiabá Arsenal x 3º Leões de Judá

Equipe Sorteada: Leões de Judá
1º Tubarões do Cerrado x 4º Cuiabá Arsenal
2º Leões de Judá x 3º Sorriso Hornets

Equipe Sorteada: Sorriso Hornets
1º Tubarões do Cerrado x 4º Leões de Judá
2º Sorriso Hornets x 3º Cuiabá Arsenal

Sem mais,

Comitê Gestor da BFA

Página 2 de 2

