FEDERAÇÃO TOCANTINENSE DE FUTEBOL
Circular/FTF/004/14
Para: Todas as Ligas / Escolinhas de Iniciação Esportivas / Associações praticantes de futebol nas categorias de Base /
Associações praticantes de futebol feminino / Imprensa
De:
Federação Tocantinense de Futebol – Presidência
Em: 20.03.14
Caro Dirigente;
A Federação Tocantinense de Futebol, em parceria com a Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer
de Colméia, Liga Esportiva de Guaraí, Prefeituras Municipais de Colmeia, Itaporã e Guaraí, tem o prazer de convidar
esta conceituada Associação ou Escolinha, para participar do XXI Torneio Interestadual de Futebol de Campo Edição 2014
nas categorias Sub 15, Sub 17 e Feminino aberto, que serão realizados no período de 18 a 21 de abril de 2014, nas cidades
de Colméia, Guaraí e Itaporã.
INFORMAÇÕES BÁSICAS
1°) COMO PARTICIPAR:
a)

Confirmar participação até às 17 horas do dia 03.04.2014 através de carta de adesão, no Fax (63) 3217-5418,
acompanhada do recibo da taxa de participação no valor de R$ 300,00 (Trezentos reais) “por categoria”
depositado na C/C 14.172-0 Agência 3962-4 B. Brasil.

b)

Participar da abertura oficial às 08:00 horas do dia 18.04.13 no Estádio Municipal de Colméia-TO.

2º) O QUE SERÁ OFERECIDO PELA COMISSÃO ORGANIZADORA PARA TODAS AS CATEGORIAS:

a) Troféu e medalhas para as Campeãs, Troféus de Vice Campeãs, Medalhas para os Artilheiros, Goleiros, Melhores Atletas,
organização, apoio técnico, isenção de inscrições de 22 atletas por categoria.

b) As equipes campeãs do Sub 15 e Sub 17 receberão o valor de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) a feminina receberá R$
c)

1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) que terá como objetivo apoio para confraternização pela conquista do título.
Pagamento da taxa de arbitragem, marcação dos campos, colocação das redes, liberação de colégios para alojamentos
dos atletas, zeladoras e cozinheiras para preparação das refeições.

3º) É RESPONSABILIDADE DAS DELEGAÇÕES:

a) Providenciar os produtos necessários para alimentação, trazer colchonetes, cobertores, talheres e pratos para uso
b)

pessoal dos atletas e dirigentes;
Pagamento da taxa de participação no valor de R$ 300,00 (Trezentos reais) por categoria.

4º) CONDIÇÃO DE JOGO DOS ATLETAS:

a)
b)
c)
d)

Categoria Sub 15: Poderão participar atletas nascidos nos anos de 1999, 2000 e 2001.
Categoria Sub 17: Poderão participar atletas nascidos nos anos de 1997, 1998 e 1999.
Categoria Feminino: Poderão participar atletas do sexo feminino nascidas até o ano de 1999;

A equipe feminina que conquistar o título do torneio será a representante do Estado na Copa do
Brasil Feminino 2015.

e) Cada equipe deverá inscrever no mínimo 16 atletas e no máximo 22, por categoria.
f) A ficha de inscrição, fornecida pela FTF, deverá ser entregue, devidamente preenchida, até 20 (vinte) minutos
antes da 1ª participação da equipe no Torneio;

g) No momento de assinar a súmula dos jogos os atletas deverão apresentar a Certidão de Nascimento e Cédula
de Identidade “original”, exceto as atletas femininas que poderão apresentar qualquer documento pessoal;

h) Em HIPÓTESE ALGUMA poderá participar de uma partida atleta que não apresentar os 02 (dois) documentos citados
acima, não será aceito xerox “mesmo que autenticada” ou outro documento;
5°) OUTRAS INFORMAÇÕES BÁSICAS:

a)

As equipes participantes deverão se apresentar devidamente uniformizadas às 07:30 horas da manhã, do dia
18.04.14 (sexta-feira), no Estádio Municipal de Colméia para abertura oficial e início da 1ª rodada. Quem não
comparecer, poderá ser eliminado da competição e perderá o valor da sua taxa de inscrição, mesmo que tenha
justificativa convincente;

b)

A tabela será divulgada na abertura do certame.

c)

As equipes que comparecer no horário marcado para a abertura oficial terão três pontos de bonificação que serão
computados para 1ª fase de classificação, a equipe que chegar atrasada durante a solenidade de abertura terá um
ponto de bonificação e a equipe que não comparecer na abertura não terá nenhum ponto de bonificação e poderá ser
eliminada do certame.

d)

A taça da categoria Sub 15 levará o nome do Prof. Amarildo Fernandes, a categoria Sub 17 levará o nome do
presidente da Liga de Guaraí Gesley Borges e a categoria feminina levará o nome da Desportista Ana Lage.

e)

As Normas Especiais que regulamentam os torneios serão entregues juntamente com a tabela dos jogos antes da 1ª
partida da competição, ou seja, na abertura geral da competição.
Leomar Quintanilha
Presidente FTF
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