
 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVO TAÇA ERECHIM DE FUTSAL 2021 

 

 O Município de Erechim/RS através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte 

e Turismo – Departamento de Esportes torna público, para conhecimento dos 

interessados as inscrições de equipes de futsal interessadas em participar da Taça 

Erechim de de Futsal – Edição 2021. 

 O prazo das inscrições será do dia 21/06/2021 (segunda-feira) a 25/07/2021 
(domingo), devendo os interessados se inscrever no site da Prefeitura Municipal de 
Erechim, preencher a ficha de inscrição com todos os dados necessários e enviar 
online.  

Obs.: As fichas só serão validadas após a entrega dos xerox da documentação dos 

atletas – obrigatória, conforme especificação de cada categoria abaixo das 7:30 as 

13:30 de segunda a sexta-feira. 

Comunicados: 

 – Verificar junto ao Departamento de Esporte a relação de atletas punidos antes da 

inscrição dos atletas, para analisar as pendências; 

 – A competição de FUTSAL será realizada de acordo com os Protocolos COVID-19 

vigente, que deverá ser cumprido por todos na íntegra; 

 – Não haverá acesso as torcidas no Ginásio, tendo em vista os Protocolos 19; 

 – Obrigatória à participação do responsável e treinador da equipe na reunião técnica 

que será marcada após o término das inscrições e avisada pelo site da Prefeitura 

Municipal de Erechim – aba do Departamento de Esportes. 

 

 

 



 

 

 

1. OBJETO: 

 O presente informativo tem por objetivo a abertura das inscrições das equipes 

interessadas em participar do Campeonato Municipal de FUTSAL – Edição 2021, a ser 

promovido pelo Município de Erechim através da Secretaria Municipal de Cultura, 

Esporte e Turismo – Departamento de Esportes, visando à organização geral da 

competição. 

 

2. FINALIDADE e COMPOSIÇÃO DO CAMPEONATO: 

2.1 – A realização da competição tem por finalidade promover a prática de uma 

atividade física saudável, através da realização da prática esportiva na modalidade de  

FUTSAL, fomentando o esporte amador na cidade e região. Promover através do 

esporte o lazer, a interação social entre atletas, dirigentes e comunidade em geral. 

O esporte carrega elementos importantes para as relações humanas, como o respeito 

ao próximo, o uso do diálogo, enquanto ferramenta de resolução dos conflitos, a 

justiça, como elemento de aproximação e equilíbrio dos direitos e deveres de cada um, 

a cooperação e solidariedade dentro de uma competição com sentimento de Fair Play, 

ética, lealdade, companheirismo e coletividade no esporte. 

Ainda, incentivar as competições amadoras para as comunidades de Erechim. 
 

2.2 – A Competição de FUTSAL – Edição 2021 será realizada nas seguintes Categorias: 

a) LIVRE – 1ª DIVISÃO 

b) LIVRE – 2ª DIVISÃO 

c) LIVRE – 3ª DIVISÃO 

d) LIVRE FEMININO 

e) VETERANO MASCULINO 

f) MASTER MASCULINO 

g) MAMADEIRA 

h) FRALDINHA 

i) PRÉ-MIRIM 

j) MIRIM 

k) INFANTIL 

l) INFANTO 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.3 – Tendo em vista que o Departamento de Esportes não encontrou registros dos 

jogos de 2019 (súmulas ou outros registros oficiais), não teremos como apurar quem 

caiu para a 2ª e 3ª Divisão. Desta forma fica preestabelecido que as equipes abaixo 

terão direito a inscrição na 1ª e 2ª Divisão em 2021. 

As equipes campeãs e vice-campeãs de 2019 da 2ª e 3ª Divisão foram apuradas através 

da imprensa local e oficial, subindo as duas equipes primeiras colocadas destas 

categorias para a categoria de direito em 2021. 

 

2.4 – EQUIPES COM VAGAS NA 1ª DIVISÃO: 12 (doze) equipes 
 

1. BOCA JUNIOR F2007 

2. BAR SEM LONA 

3. A.C.E SPORT BOYS 

4. JOGA BONITO 

5. ARAÚJO FUTSAL 

6. STIFLERS DEPORTIVO FC 

7. VALENCIA FC 

8. AABB FUTSAL SANTOS 

9. SANTA ISABEL / PORTUGUESA 

10. PIRADOS FC 

11. NOVA UNIÃO 

12. BORRACHOS DO FUTSAL 

 

2.5 – EQUIPES COM VAGAS NA 2ª DIVISÃO: 12 (doze) equipes 
 

1. LA BUCHA 

2. CRUZEIRO / DESPORTIVO GUARANI 
3. A LAREIRA FUTSAL 

4. REAL ERECHIM / VILA REAL / VS MONARCAS 

5. É OS GURI LUSO GAÚCHO 

6. SANTA ISABEL / BARBADOS BARBEARIA / GRANADA 

7. SANTA ISABEL / BELMONDI / INOVANDO CONSTRUÇÕES 

8. MERCADO ZATTI 
9. SPORTING BGS 

10. CHELSEA / LUSO GAÚCHO / POSTO AJAX 

11. UNIDOS DA BAIXADA 

12. BONS DE BOLA 

 

 

 

 

 



 

 

2.6 – DEMAIS CATEGORIAS: 
 

a) 3º DIVISÃO: ilimitado o número de equipes; 

b) VETERANO MASCULINO: ilimitado o número de equipes; 

c) MASTER MASCULINO: ilimitado o número de equipes; 

d) LIVRE FEMININO: ilimitado o número de equipes; 

e) CATEGORIAS DE BASE: ilimitado o número de equipes; 

 

2.7 – DETERMINAÇÕES POR CATEGORIAS: 

 

* FUTSAL LIVRE MASCULINO – 1ª DIVISÃO e LIVRE FEMININO:  
 

 – Poderão inscrever até no máximo 20 (vinte) atletas por equipe; 
 – Mínimo de atletas inscritos: 10 (dez) atletas por equipe; 
 – 30% dos atletas inscritos poderão ser de outros municípios (atletas de fora); 
 
Ex.: 
20 atletas inscritos – 6 atletas de fora do município; 
19 atletas inscritos – 6 atletas de fora do município; 
18 atletas inscritos – 5 atletas de fora do município; 
17 atletas inscritos – 5 atletas de fora do município; 
16 atletas inscritos – 5 atletas de fora do município; 
15 atletas inscritos – 5 atletas de fora do município; 
14 atletas inscritos – 4 atletas de fora do município; 
13 atletas inscritos – 4 atletas de fora do município; 
12 atletas inscritos – 4 atletas de fora do município; 
11 atletas inscritos – 3 atletas de fora do município; 
10 atletas inscritos – 3 atletas de fora do município. 
 
 – O prazo de inscrição para os 20 (vinte) atletas: fica estabelecido que as inscrições deverão 
ser efetivadas antes do primeiro jogo de cada equipe até as 10 h do dia do jogo. Após este 
horário a equipe não poderá inscrever mais nenhum atleta. 
 
 – O que comprova vínculo do atleta com a cidade de Erechim – CATEGORIA ADULTA: 
 – Título de Eleitor (deverá estar com ele em vigor em Erechim até a última partida da 
competição/da sua equipe); 
 – Caberá ao Atleta Protestado apresentar a prova descrita acima (original) em caso de 
protesto. 
OBS.: exceto os 30% permitidos pela competição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

* FUTSAL LIVRE MASCULINO – 2ª DIVISÃO e 3ª DIVISÃO:  
 

 – Poderão inscrever até no máximo 20 (vinte) atletas por equipe; 
 – Mínimo de atletas inscritos: 10 (dez) atletas por equipe; 
 – Todos os atletas deverão ser de Erechim ou Jurisdição. 
 – O prazo de inscrição para os 20 (vinte) atletas: fica estabelecido que as inscrições deverão 
ser efetivadas antes do primeiro jogo de cada equipe até as 10 h do dia do jogo. Após este 
horário a equipe não poderá inscrever mais nenhum atleta. 
 – O que comprova vínculo do atleta com a cidade de Erechim – CATEGORIA ADULTA: 
 – Título de Eleitor (deverá estar com ele em vigor em Erechim até a última partida da 
competição/da sua equipe); 
 – Caberá ao Atleta Protestado apresentar a prova descrita acima (original) em caso de 
protesto. 
 

* FUTSAL VETERANO MASCULINO:  
 

 – Poderão inscrever até 20 (vinte) atletas por equipe; 
 – Mínimo de atletas inscritos: 10 (dez) atletas por equipe; 
 – Idade: 35 anos completos até dia 31/12 do corrente ano (deverão completar os 35 anos no 
ano da competição) – Nascidos até 1.986; 
 – A inscrição de atletas de fora do município será livre; 
 – O prazo de inscrição para os 20 (vinte) atletas: fica estabelecido que as inscrições deverão 
ser efetivadas antes do primeiro jogo de cada equipe até as 10 h do dia do jogo. Após este 
horário a equipe não poderá inscrever mais nenhum atleta. 
 

* FUTSAL MASTER MASCULINO:  
 

 – Poderão inscrever até 20 (vinte) atletas por equipe; 
 – Mínimo de atletas inscritos: 10 (dez) atletas por equipe; 
 – Idade: 45 anos completos até dia 31/12 do corrente ano (deverão completar os 45 anos no 
ano da competição) – Nascidos até 1.976; 
 – O (s) goleiro (s) da equipe poderá ter 40 anos até dia 31/12 do corrente ano (deverão 
completar os 40 anos no ano da competição): poderá (ão) atuar somente no gol – Nascidos até 
1.981; 
 – A inscrição de atletas de fora do município será livre; 
 – O prazo de inscrição para os 20 (vinte) atletas: fica estabelecido que as inscrições deverão 
ser efetivadas antes do primeiro jogo de cada equipe até as 10 h do dia do jogo. Após este 
horário a equipe não poderá inscrever mais nenhum atleta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

* FUTSAL CATEGORIAS DE BASE:  
 

 – Poderão inscrever até 20 (vinte) atletas por equipe; 
 – Mínimo de atletas inscritos: 10 (dez) atletas por equipe; 
 – Liberada a participação, inscrição de atletas do Gênero Feminino em todas as Categorias de 
Base; 
- Fica liberada a inscrição de 02 (dois) atletas de fora da Cidade de Erechim em todas as 
Categorias de Base, sendo que, a comprovação será pela matrícula escolar: deverá estar 
matriculado em escolas de Erechim/e Jurisdição antes da data de protesto, prova da 
regularidade dos atletas. Somente será exigido esta comprovação em caso de protesto através 
de protocolo (48 h dias úteis para protestos com relação à irregularidade após a realização da 
partida/jogo). 
 – O prazo de inscrição para os 20 (vinte) atletas: fica estabelecido que as inscrições deverão 
ser efetivadas antes do primeiro jogo de cada equipe até as 10 h do dia do jogo. Após este 
horário a equipe não poderá inscrever mais nenhum atleta. 

 
IDADES (ANO): 
MAMADEIRA: 2015/2014 
FRALDINHA: 2013/2012 
PRÉ-MIRIM: 2011/2010 
MIRIM: 2009/2008 
INFANTIL: 2007/2006 
INFANTO: 2005/2004 (o atleta que estiver inscrito em uma destas categorias não poderão 
jogar na Categoria Adulto) 
 

GERAL FUTSAL: 
 – Nos casos da 1ª e 2ª Divisão, fica estabelecido que, se alguma equipe da 1ª e 2ª Divisão não 
tenha interesse em participar da competição na sua Divisão de direito, não será repassada a 
vaga para outra equipe. 

 – PRAZO DAS INSCRIÇÕES de FUTSAL: será realizada no período de 21/06/2021 (segunda-
feira) a 25/07/2021 (domingo). 
 – Deverão enviar a Ficha de Inscrição preenchida corretamente com todos os dados 
necessários, após feita e enviada a inscrição pelo site da prefeitura, os responsáveis pelas 
equipes precisam apresentar a documentação necessária dos atletas no prazo de 48 hs no 
Departamento de Esportes:  
 – Xerox do título de eleitor dos atletas – 1ª, 2ª, 3ª Divisão Masculino e Livre Feminino. 
 – Xerox da RG ou CNH dos atletas – 1ª, 2ª, 3ª Divisão Masculino, Livre Feminino, Veterano e 
Master Masculino. 
OBS.: não serão aceitas as inscrições incompletas, com dados faltantes e sem a apresentação 
da documentação necessária no máximo 48 horas após inscrição online. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. DA ORGANIZAÇÃO e REUNIÃO TÉCNICA: 

3.1 – A Organização do Campeonato Municipal de FUTSAL, referente à fórmula da 

competição, datas, horários, regulamentos, sorteio, reunião técnica e demais 

demandas da competição, serão conduzidas pelo Departamento de Esportes com o 

auxílio do CMD – Conselho Municipal Desportivo. 

3.2 – Os avisos, informações, Regulamento da Competição, Código de Justiça 

Desportiva serão publicados no site da Prefeitura Municipal de Erechim – aba do 

Departamento de Esportes e também poderão ser retirados no Departamento de 

Esportes, localizado no Estádio do YPIRANGA. 

3.3 – As Reuniões Técnicas de cada Categoria serão marcadas após o término das 

inscrições e divulgadas pelo site da Prefeitura Municipal de Erechim – aba do 

Departamento de Esportes. 

 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

4.1 – PREMIAÇÃO: serão premiadas as equipes: 1ª, 2ª e 3ª colocadas em cada 

categoria, além das premiações extras: goleiro (a) menos vazado (a) e artilheiro (a). 

Nas Categorias Adultas (M/F): Troféu Disciplina. 
 

4.2 – A competição de FUTSAL em todas as Categorias serão conduzidas e fiscalizadas 

pelo Departamento de Esportes e pelo CMD – Conselho Municipal Desportivo do 

Município de Erechim. 
 

4.3 – Quaisquer dúvidas, esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao Departamento 

de Esportes localizado no Estádio Colosso da Lagoa, no horário de expediente das 

7h30min às 13h30min ou pelo fone (54) 3520 7042 ou e-mail: 

smcet.esportes@erechim.rs.gov.br 


