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NOTA OFICIAL 03/18 –  

CAMPEONATO NOVA-LIMENSE DE FUTSAL 
 

 
Da Direção Técnica: 
 
A Organização do Campeonato Novalimense de Futsal 2018 no uso de suas atribuições torna 
público o seguinte: 
 
 
No Dia 28 de maio de 2018, ocorreu o Congresso Técnico do Campeonato Novalimense de 
Futsal 2018 categorias: sub 07, sub 09, sub 11, sub 13, sub 15 masculino e feminino; na 
reunião decidiu-se os seguintes pontos: 
 

 

 Categorias: sub 07 (2011/2012), sub 09 (2009, 2010), sub 11 (2007,2008), 
sub 13 (2005,2006), sub 15 (2003, 2004); 

 Nas Categorias sub 7 e sub 9 a competição será em formato de festival 
podendo assim os “treinadores” assumirem mais de uma agremiação para 
que possam aumentar o número de participação das crianças; 

 Nas categorias sub 7 à sub 13 foi decidido que será obrigatório a troca de 
todos os atletas nos dois tempos (4 tempos de 7’30 minutos) podendo 
assim obter um número maior de participação de todos os envolvidos nas 
competições; 

 Na categoria sub 15 não houve alteração com a troca não obrigatória 
sendo ela definida por cada técnico da equipe; 

 Ficou decidido que um treinador pode assumir equipes diferentes desde 
que seja em séries diferentes, ou seja, caso um treinador queira assumir 
duas equipes isso só poderá acontecer caso as equipes estejam uma na 
série ouro e outra na série prata na mesma categoria, isso para que não 
haja conflito de interesse e que assim possamos obter mais pessoas e 
equipes envolvidas na competição, deixando claro que a punição do 
treinador é acumulativa, como cartões e exclusões. 

A punição fica valendo para o indivíduo independente se está em uma ou 
mais séries. 

 



 

 

 Todas as equipes devem apresentar até o dia 15 de junho de 2018 a 
inscrição da equipe e até dia 22 de junho de 2018 a inscrição de atletas e 
comissão técnica; 

 A ficha de inscrição está no site da prefeitura: 
http://www.novalima.mg.gov.br/ (todas as fichas devem ser digitadas) 

 Teremos um guichê do térreo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 
para auxilio sobre o Novalimense de Futsal 2018; 

 Todas as Equipes irão preencher uma Ficha principal com todos os dados 
nome completo do atleta, documento de identidade ou registro de 
nascimento original 

 A ficha deverá constar se o atleta é a primeira inscrição ou será uma 
transferência ou Renovação; 

 Atleta novo (primeira inscrição): deverá preencher toda a ficha com todos 
os dados solicitados acima, além de colocar o nome na ficha principal; 

 Renovação: só preencher a ficha principal; 

 Transferência: preencher a ficha de transferência assinada pelo atleta e 
pelo responsável legal autorizando a transferência, além do nome para ser 
inserido na ficha principal da equipe; 

 Número máximo de atletas inscritos: 14 atletas; 

 Número mínimo de atletas inscritos: 8 atletas. 

 

 

 

 

 
 

 
Nova Lima, 30 de Maio 2018 

 
Equipe Organizadora da Competição 
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