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Ofício Circular nº 044/2018
Ref. Informações sobre Copa Brasil de Futsal de Surdos de 2018

Brasília, 04 de junho de 2018.

Prezados,
Conforme o Ofício Circular nº 043/2018 referente a adiamento da Copa Brasil de Futsal de Surdos de 2018,
para o período de 12 a 14 de outubro de 2018, em Uberlândia, informamos algumas observações
importantes abaixo para a continuidade da organização e realização do referido evento:
1) DEVOLUÇÃO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO
As equipes com inscrições confirmadas, conforme Ofício Circular nº 037/2018, devem decidir sobre a
devolução de taxas de inscrição, enviando o formulário anexo, com ciência em relação a abaixo, no prazo de
30 dias (até 04/07/18):
1.
2.

Se solicitar a devolução de taxas de inscrição, a equipe perderá vaga da Copa Brasil e poderá se
inscrever novamente se tiver outras vagas abertas; ou
Se não solicitar a devolução, a vaga da equipe estará assegurada, porém caso desista a
participação posteriormente, essas taxas se reverterão como pagamento de multa.

Caso a equipe não responder a respeito da devolução até o prazo citado, será considerado como equipe
confirmada para o evento e está sujeita a multas caso cancelar a participação fora do prazo.
2) ALTERAÇÃO E/OU INCLUSÃO NA FICHA DE INSCRIÇÃO
Se faz necessário o reenvio de formulário da ficha de inscrição e documentos dos surdoatletas inscritos.
Comunicamos ainda que será permitido a substituição e/ou a inclusão de novos participantes na Ficha de
Inscrição, respeitando o envio do prazo estipulado.
É obrigatório o envio o laudo médico ou declaração de saúde e audiometria (somente surdoatletas que
ainda não tem) dos inscritos, substitutos ou novos.
3) ESTRUTURA DO EVENTO
Todas as equipes confirmadas deverão estar cientes de que o evento a ser realizado em outubro poderá ter
estrutura não adequada, por exemplo, a utilização de quadra não-oficial (tamanho: 36m x 16m). Estamos
com flexibilidade em aceitação em relação às quadras fora de padrão oficial, seguindo a regra oficial de
CBFS - Confederação Brasileira de Futebol de Salão, com número mínimo de quadra permitido para realizar
o evento.
As equipes confirmadas, inclusive, deverão estar cientes de que cada tempo de jogo poderá ter os 15
minutos.
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4) NOVO CRONOGRAMA
Publicamos o seguinte novo cronograma da Copa Brasil de Futsal de Surdos 2018, todas as equipes
interessadas e confirmadas deverão estar cientes:
Data
04/06/18 a
04/07/18

Descrição
Prazo de solicitação (ou não) de devolução das taxas de inscrição
E-mail: financeiro@cbds.org.br
Prazo de inscrição para novas vagas, se houver
Prazo de envio de Ficha de Inscrição e Comprovante de Pagamento da Taxa de inscrição
de R$ 80,00 por Pessoa
E-mail: financeiro@cbds.org.br

01/08/18 a
30/08/18

Prazo de alteração de Ficha de Inscrição dos integrantes
Prazo de envio de Comprovante de Pagamento da Taxa de inscrição de R$ 80,00 por
pessoa, caso houver adição de participantes
E-mail: financeiro@cbds.org.br
Prazo de envio dos documentos dos surdoatletas (todos os inscritos)
• Laudo Médico ou Declaração de Saúde
• Audiometria (somente surdoatletas que ainda não tem)
E-mail: eventos@cbds.org.br

Até 30/08/18

Prazo de envio do comprovante de pagamento da Taxa de Anuidade (somente para
quem ainda não pagou)
E-mail: financeiro@cbds.org.br

10/09/18

Sorteio, se necessário

11/10/18

Congresso Técnico às 20h

12/10/18 a
14/10/18

Competição
12/10 e 13/10: Das 08h às 21h e 14/10: Das 08h às 18h

A partir de
01/11/18

Divulgação do relatório esportivo

O sorteio só será realizado se necessário, ou seja, se houver muitas alterações de equipes participantes ou a
tabela de jogos sofrerá muitas alterações.
Para mais informações e atualizações referentes a este assunto, acompanhem nosso site. Para mais
esclarecimentos, estamos à disposição por e-mail: eventos@cbds.org.br
Atenciosamente,
Anderson Marcondes Santana Jr.
Diretor de Esportes
Gestão “Trabalhando juntos, Melhores resultados”

