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BOLETIM INFORMATIVO 

 

DESAFIOS DE FUTSAL DA AMCG - 2019 

 

Categorias: Os desafios serão disputados nas categorias Sub07, Sub09, Sub11, 

Sub13, Sub15, no naipe masculino e sub11, sub13 e sub15 no feminino.  

Etapa: 1ª Etapa no dia 27/04/2019 nas categorias sub07, sub09 e sub11 

masculino e no 04/05/2019 as categorias sub13 e sub15 masculino e sub11, 

sub13 e sub15 do feminino a sede será município de Telêmaco Borba.  

Municípios Sedes: Será de responsabilidade dos municípios sedes arcarem 

com a premiação para a sua etapa. A premiação será de troféus para 1ª, 2ª e 3ª 

lugares e 14 medalhas para 1ª lugar, 14 medalhas para 2ª lugar e 14 medalhas 

para 3ª lugar e alimentação para arbitragem. 

Municípios visitantes: Deverão arcar com as despesas de alimentação, 

arbitragem e transporte para seus atletas. Os valores da arbitragem serão 

definidos depois da reunião do 12/04/2019, no município de Ponta Grossa Os 

municípios deverão entregar o mapa oficio com a inscrição para esta etapa no  

dia 11/04/2019 por e-mail. 

Demais etapas: 2ª Etapa no município de Ipiranga no dia 25/05/2019 as 

categorias sub07, sub09 e sub11 masculino e no dia 08/06/2019 as categorias 

sub13 e sub15 masculino e sub11, sub13 e sub15 do feminino. A 3ª etapa no 

município de Carambeí no dia 10/08/2019 as categorias sub07, sub09 e sub11 

masculino e no dia 17/08/2019 as categorias sub13 e sub15 masculino e sub11, 

sub13 e sub15 do feminino e a 4ª etapa e ultima também no município de 

Arapoti no dia 05/10/2019 as categorias sub07, sub09 e sub11 masculino e no 

dia 19/10/2019 as categorias sub13 e sub15 masculino e sub11, sub13 e sub15 

do feminino.   

http://www.amcg.com.br/


Duração das partidas: para o sub7, sub9, sub11 será de dois tempos de 10 

minutos corridos e dois minutos cronometrados um em cada tempo. Para o 

sub13 e sub15 será de dois tempos de 12 minutos corridos. 

Termino da Competição: no termino da competição haverá premiação geral 

para os 1ª lugares de cada categoria.  

Idade de participação: Sub07 nascidos em 2012 e 2013, Sub09 nascidos em 

20010 e 2011, sub11 nascidos em 2008 e 2009, sub13 nascidos em 2006 e 2007. 

Sub15 nascidos em 2004 e 2005. 

Identidade: Será cobrado RG nas categorias sub13 e Sub15 em ambos os 

naipes e a partir da 3ª Etapa será cobrado RG de todas as categorias 

participantes. 

Inscrições de Atletas: A inscrições de atletas deverão ser feita até quinta-feira 

antecedente dos jogos, até as 16 horas. 

 

Danielle Fittkau Sleutjes Teixeira 

Assessora de Esportes da AMCG 

 

 


