FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALÃO - FUTSAL
O único esporte genuinamente brasileiro

COPA ESTADO DO CEARÁ DE FUTSAL – EDIÇÃO 2021
CIRCULAR Nº 003.3/2021 – DT/ FCFS
A Diretoria da Federação Cearense de Futebol de Salão – FCFS, no uso de suas
atribuições legais, RESOLVE: Prorrogar até o dia 07 de maio de 2021, o prazo final das
inscrições para a participação na COPA ESTADO DO CEARÁ DE FUTSAL, dentro das
seguintes normas:
01. Poderão participar da COPA ESTADO DO CEARÁ DE FUTSAL, o campeão e o
vice-campeão do 47º Intermunicipal de 2019, equipes que participaram do Campeonato
Estadual Adulto Masculino 2020, os selecionados que participaram da TAÇA TV Diário de
Futsal 2019 e convidados especiais, sendo que todos os jogos da competição serão
realizados em todo o estado do Ceará, em ginásio indicado pelas equipes disputantes e
aprovados pelo departamento técnico da FCFS. Com os jogos sendo realizados aos sábados e
domingos.
02. Os atletas e membros da comissão técnica terão que estar regularizados para o ano de
2021 no setor de registro da FCFS de acordo com as normas da CBFS e FCFS.
03. Os clubes/equipe que se sagrar Campeão e vice da COPA ESTADO DO CEARÁ DE
FUTSAL 2021 serão os representantes cearenses na Copa do Nordeste de Futsal 2021,
que será realizada no mês de outubro do corrente ano em Fortaleza. O sediante será o filiado
CEARÁ SPORTING CLUB - FUTSAL.
04. A Reunião Técnica da COPA ESTADO DO CEARÁ DE FUTSAL será realizada no dia 08
de maio de 2021, com início previsto para as 11:hs, na sala virtual da Federação
Cearense de Futsal, situado no Google Meet. Na ocasião será definida a forma de disputa
da competição, sorteio dos grupos e ordem dos jogos.
05. É obrigatória a presença de um representante de cada clube na Reunião Técnica da
COPA ESTADO DO CEARÁ DE FUTSAL.
06. Nenhum clube poderá participar da COPA ESTADO DO CEARÁ DE FUTSAL com débito
na tesouraria da FCFS.
07. O valor da taxa de inscrição para participação na COPA ESTADO DO CEARÁ DE
FUTSAL está fixado em R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), por clube. A
inscrição/Revalidação de 15 atletas e 05 membros de comissão técnica já está incluída na
taxa de inscrição na competição.
08. O valor da taxa de arbitragem para a primeira fase da competição será fixado em
R$ 500,00 (quinhentos reais) por jogo, pagos pelo clube mandante do jogo. Nas fases
seguintes da competição a taxa de arbitragem sofrerá acréscimo adicional como segue
abaixo:
08.1. Primeira Fase R$ 500,00;
08.2. Segunda Fase R$ 550,00;
08.3. Semifinal e Final R$ 700,00;
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09. Os clubes disputantes terão direito a inscrever atletas até o último jogo da 1ª fase da
competição, em documento (OFICÍO) entregue até 72 horas antes do seu jogo indicado na
tabela de jogos da competição.
10. A Competição será realizada no período de 22 de maio a 03 de julho de 2021.
11. Por ocasião da reunião do dia 08 de maio de 2021, cada clube inscrito na
COPA ESTADO DO CEARÁ DE FUTSAL, terá que apresentar um ginásio em boas condições
técnicas de jogo sem nenhum ônus para a Federação, para serem utilizados na competição.
Os clubes que não apresentarem ginásios para a realização dos jogos, farão suas partidas
em locais indicados pela Federação, e assumiram as responsabilidades financeiras de
locação.
12. Os jogos válidos pelos cruzamentos (2ª fase, 3ª fase, semifinais e finais) da COPA
ESTADO DO CEARÁ DE FUTSAL, serão marcados em ginásios definidos exclusivamente
pela FCFS, não sendo aceito por hipótese algum veto.
13. PREMIAÇÃO:
CAMPEÃO:
VICE-CAMPEÃO:
MELHOR JOGADOR:
MELHOR GOLEIRO:
ARTILHEIRO:

Troféu + 25 Medalhas
Troféu + 25 Medalhas
Troféu
Troféu
Troféu

14. Quitação da Taxa de Inscrição:
BRADESCO
AGENCIA: 741
CONTA CORRENTE: 254498-9
FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALÃO
AVISO: O envio do Link para participar do Congresso Técnico será mediante apresentação
comprovante de deposito.
Fortaleza, 01 de maio de 2021.
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