Nº do recibo:___________
DEPARTAMENTO DE FUTEBOL

21º TORNEIO DE VERÃO 315 - 2019
FICHA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES
(Patrocinador = R$ 1.000,00)

(
NOME DA EQUIPE:
REPRESENTANTE:
TELEFONE RES.:
TELEFONE CEL.:

) LIGA COMPETIÇÃO

(

) LIGA CHURRASCO

_____________________________________
_____________________________________
___________________
___________________

a)
A composição das equipes será feita pelo sistema de “panela” (equipe), onde qualquer associado
poderá compor e inscrever sua equipe na Liga Competição ou Liga Churrasco (para o atleta estar apto a
compor a equipe, o mesmo deverá se associar ao Clube até no máximo dia 03/02/2019). O Patrocinador da
equipe deverá pagar uma taxa no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais) por equipe. Cada equipe deverá inscrever
um mínimo de quatorze (14) e máximo de dezoito (18) atletas.
b)
Somente haverá substituição ou inclusão de atletas nas equipes formadas pelas inscrições
individuais e em caso de contusão do Goleiro, que será analisada pela Comissão Organizadora .

c)

VI-II DAS INFRAÇÕES DOS ATLETAS, REPRESENTANTES E ORIENTADORES TÉCNICOS
k) Após o término de cada rodada (dia seguinte) será verificado juntamente com o Departamento Financeiro
do Clube a atualização das mensalidades dos associados. Se a equipe jogou com atleta inadimplente
poderá ser punida de acordo com o Ítem VI-I DAS INFRAÇÕES DAS EQUIPES, letra “a” do Regulamento,
conforme abaixo.
VI – DAS PENALIDADES
VI-I DAS INFRAÇÕES DAS EQUIPES
a)

A equipe que disputar jogo com atleta em situação irregular ou suspenso perderá os pontos em favor do adversário, caso venha a vencer ou empatar, podendo ainda, serem
punidos o atleta irregular, o representante e o orientador técnico da equipe, a critério da Comissão Organizadora e anulado q ualquer resultado obtido por esta equipe durante a
partida, inclusive os gols convertido por ela.

Todos os campos deverão ser preenchidos e assinados pelo atleta;
NOME

TÌTULO NRO DATA NASC.

IDADE

ASSINATURA

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Declaro estar ciente e de acordo com o Regulamento do 21º Torneio de Verão 315 de 2019.

Data: _____/_____/_____

________________________
Assinatura do Representante

