COPA FUTSAL 2018 ASEF/APROF

Ficha de Inscrição

INFORMAÇÕES GERAIS
1. A inscrição dos times poderá ser feita até às 18 horas do dia 10 de dezembro na
secretaria da ASEF ou diretamente no Congresso Técnico, às 13 horas do dia 11 de
dezembro de 2018.
2. É obrigatória a presença de pelo menos 01 representante de cada equipe no congresso
técnico, que será realizado no dia 11/12/2018, às 13h00 na sala B - 202 (Sala de
Reuniões na DTI).
3. O responsável pela equipe deverá ser obrigatoriamente servidor com vínculo ativo.
4. Os jogos serão realizados entre os dias 12 e 20 de dezembro, de segunda a sextafeira, no Ginásio Escola da FURB no período noturno, conforme tabela que será
definida no congresso técnico.
5. A ASEF irá disponibilizar jogos de camisas e calções para as equipes, conforme
disponibilidade e sorteio feito no congresso técnico, mediante a assinatura de termo de
compromisso/desconto em folha para o responsável da equipe. Este deverá se
responsabilizar em distribuir, recolher e devolver todos os uniformes da sua equipe até
o dia do encerramento do campeonato.
6. As finais serão disputadas no dia 20 de dezembro, data que será realizada a premiação
do torneio, seguida de uma confraternização entre os participantes.
7. A equipe que não comparecer às partidas previstas na tabela de jogos, configurando
assim W.O., irá arcar com os custos de arbitragem das partidas, definido pela
organização do evento.
8. Caso a equipe não encaminhe um representante ao congresso técnico,
automaticamente estará de acordo com todas as mudanças de regulamento e demais
alterações solicitadas pelas equipes presentes no congresso técnico.
9. No congresso técnico serão feitos os ajustes e trocas de horários necessários. Pedimos
que o representante já tenha em mãos as datas que sua equipe não poderá estar
presente para remanejar os horários com antecedência.
10. Cada time poderá inscrever até doze (12) atletas, dentre estes dois (02) dependentes

de associados ASEF/APROF (companheiro e filho) e um (01) estagiário/bolsista.
11. Demais informações poderão ser solicitadas pelo e-mail asef@furb.br ou pelo ramal
216 com Izolete.
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DADOS DA EQUIPE
Nome da equipe
Responsável
Telefone
Celular
E-mail
ATLETAS
Servidor
N

Nome do atleta

Asef

Aprof

Não
Sócio

Estag.
Bolsista

Dependente

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Técn.
Aux.

● Declaro estar ciente e de acordo com o regulamento da Copa Futsal
ASEF/APROF 2018.
● Autorizo por meio deste documento, o desconto em folha de pagamento da
FURB, o valor estipulado pela ASEF/APROF para pagamento da arbitragem das
partidas que minha equipe não comparecer (W.O) assim como os uniformes
retirados e não devolvidos até o término do campeonato, ficando sob minha
responsabilidade ratear este valor entre os membros da minha equipe.
Blumenau, ____ /____ /2018.

____________________________________
Assinatura do Responsável

