INFORMAÇÕES
CAMPEONATO MUNICIPAL DE
FUTSAL MENORES 2022
I – DA PARTICIPAÇÃO:
Somente poderão participar do CAMPEONATO DE FUTSAL CATEGORIAS MENORES 2022, as equipes ou
entidades que estiverem sediadas no município, cujos atletas sejam residentes e /ou estudantes em Paulínia.
II - DAS INSCRIÇÕES:
Período: - De 6/12 a 15/12/2021
Documentos para inscrição: Cadastro dos atletas e ficha da equipe.
1. As Fichas de Inscrições poderão ser baixadas pelo site www.paulinia.sp.gov.br ou retiradas na
Secretaria de Esportes, localizada no Paço Municipal, das 8h às 17h, preenchidas e devolvidas
impressas na Secretaria de Esportes no período estipulado acima.
2. Cada equipe poderá inscrever no mínimo 8 (oito) - podendo completar a ficha até sexta-feira, 7 de
janeiro de 2022 – e no máximo 15 (quinze) atletas, 2 (dois) responsáveis titulares e 1 (um) responsável
reserva,
3. Não haverá substituição de atletas, após a entrega da ficha de inscrição à Comissão Organizadora.
4. O (A) atleta inscrito em 1 (uma) equipe não poderá participar como jogador (a) em outra equipe, em
nenhuma hipótese, pois o mesmo será impedido de participar do campeonato.
III - DAS CATEGORIAS:
Masculino
Sub-9 nascidos em 2013 / 2014 e 2015
Sub-11 nascidos em 2011 e 2012
Sub-13 nascidos em 2009 e 2010
Sub-15 nascidos em 2007 e 2008
Sub-17 nascidos em 2005 e 2006
Feminino
Sub-13 nascidas em 2009 / 2010 e 2011
Sub-15 nascidas em 2007 e 2008
Sub-17 nascidas em 2005 e 2006
IV – PERÍODO DE JOGOS:
1. O Campeonato de Futsal Menores acontecerá no período de 10 a 29 de janeiro de 2022
2. Os jogos acontecerão no Ginásio de Esportes do Calegaris de SEGUNDA a SEXTA FEIRA, nos horários da
TARDE e NOITE aos sábados no período da MANHÃ e TARDE e aos domingos no período da MANHÃ.
3. A identificação dos atletas nos jogos será somente através do “RG Original”.
4. O Regulamento Geral estará disponível na Secretaria de Esportes e será entregue no Congresso
Técnico, marcado para ocorrer na sexta-feira, 17, na Câmara Municipal, a partir das 18h.

