FEDERAÇÃO TOCANTINENSE DE FUTEBOL
Circular/FTF/003/19
Para:

Todas Associações praticantes de Futebol de Base / Escolinhas de Futebol / Imprensa

De:

Federação Tocantinense de Futebol

Em:

13.02.2019

Caros Dirigentes;
De acordo com nosso calendário, vamos realizar o Campeonato Estadual de Futebol SUB 15 e SUB 17 – Edição 2019.
INFORMAÇÕES BÁSICAS
1°) COMO PARTICIPAR:
a)

As equipes ou escolinhas interessadas deverão confirmar presença através da carta de adesão “Modelo Anexo”
até às 17:00 horas do dia 06.03.2019 através email: ftf@ftf.org.br

b)

A competição é aberta a todos os filiados da Federação Tocantinense de Futebol e Escolinhas Convidadas.

c)

As equipes participantes deverão ter personalidade jurídica como associação profissional ou amadora.

d)

Apresentar uma praça esportiva onde mandará seus jogos.

2º) RESPONSABILIDADES DA F.T.F.

{

a)

Organização do evento;

b)

Apoio Técnico;

c)

Premiação em troféus e medalhas.

3º) RESPONSABILIDADE DAS ASSOCIAÇÕES:
a)

Marcação do campo, colocação das redes, bolas, banco de reservas e segurança, quando mandante do jogo.

b)

Inscrição dos atletas.

c)

Pagamento da taxa de arbitragem.

4º) CONDIÇÃO DE JOGO DOS ATLETAS:
a)

Na Categoria SUB 15 poderão participar atletas nascidos nos anos de 2004, 2005 e 2006.

b)

Na Categoria SUB 17 poderão participar atletas nascidos nos anos de 2002, 2003 e 2004.

c)

As equipes profissionais poderão utilizar atletas profissionais e amadores, as demais apenas atletas amadores.

d)

Os registros de inscrição deverão respeitar os prazos estabelecidos no regulamento especifico da competição para que o
atleta tenha condições de jogo.

e)

No momento de assinar a súmula dos jogos os atletas deverão apresentar a CARTEIRINHA DA FTF, CARTEIRA
DE IDENTIDADE e a CERTIDÃO DE NASCIMENTO, TODOS ORIGINAIS, NÃO sendo permitido apresentação de
xerox, mesmo que autenticadas ou ocorrência policial;

f)

O atleta que completar 14 anos de idade devera ser registrado na CBF e só terá condições de jogo após seu
nome ser publicado no BID da CBF.

5°) OUTRAS INFORMAÇÕES:
a)

O início da competição será dia 23 de março de 2019.

b)

O Campeonato será regionalizado e a formula de disputada será de acordo com o número de participantes.

c)

O Regulamento e Tabela da competição serão divulgadas antes do início do campeonato;

d)

A Associação que desistir antes ou durante a competição, ficará impedida de participar de eventos oficiais da FTF ou
Ligas filiadas a FTF pelo período de 02 anos consecutivos.

e)

“Favor analisar” minuciosamente sobre a participação antes de assinar a carta de adesão, principalmente no que
se refere as despesas evitando assim aborrecimento e punição. Lembramos ainda que a responsabilidade da FTF será o
que está estabelecido nas letras A, B, e C do artigo 3º da presente.

f)

Quem não confirmar sua participação dentro do prazo estabelecido sujeitará a não participação no evento.

g)

Em hipótese alguma será aceito cobranças e reclamações fora do estabelecido nas presentes informações básicas,
regulamento especifico e regulamento geral.

h)

Lembramos que os atletas participantes da categoria sub-15 que se destacarem poderão integrar a Seleção de Ouro
e posteriormente poderão enfrentar a Seleção Brasileira da categoria, caso a CBF aceite o convite de vir disputar dois
amistosos no Tocantins no corrente ano.
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