NOTA OFICIAL 01 – LAFAIETE SUMMER CUP
TODAS AS CATEGORIAS
CONSIDERANDO as solicitações feitas por parte dos filiados referente ao numero
de inscritos por categoria;
CONSIDERANDO as solicitações feitas pelos filiados referente à transferência de
atletas;
O Presidente da F7 LAFAIETE no uso de suas atribuições e após retorno destas
solicitações à FF7MG, RESOLVE:
1) Cada equipe poderá ativar até 25 atletas para participarem da competição,
para tanto o artigo 10º do Regulamento Geral passa a ter a seguinte
redação:
Artigo 10º - Cada equipe poderá ativar até 25 atletas na competição. Para o jogo,
cada equipe poderá levar todos os 25 atletas. Até o final da primeira fase a equipe
poderá inscrever jogadores, desde que o mesmo não tenha participado de nenhum
jogo por outra equipe. Mas só terá condições de jogo para a segunda fase o atleta que
tiver participado em súmula de pelo menos 1 (uma) partida na primeira fase.
§ 01º Terá condição de jogo o jogador inscrito até a sexta que antecede a partida.
§ 02º Terá condição de jogo para a disputa desta competição os atletas que,
observadas as regras estabelecidas no Regulamento Geral das Competições da LIGA
F7 LAFAIETE e nos parágrafos deste artigo, forem devidamente registrados no site
da LIGA F7 LAFAIETE e em suas respectivas equipes, preenchendo todos os campos
solicitados inclusive a foto do atleta. Caso falte alguma informação o registro será
negado pela departamento de registro, tendo a equipe obrigatoriamente, refazer o
processo novamente para atualização e aprovação do registro do atleta.
§ 03º O prazo final para o inscrição de atletas na competição, encerrar-se na sextafeira antes da ultima rodada da fase de grupos.
§ 04º É obrigatório apresentar ao mesário/representante algum documento de
identificação(Identidade, Passaporte, CNH ou CTPS) com foto e original. Não serão
aceitos xerox nem outro tipo de documento que não sejam os estipulados neste

parágrafo.
§ 05º As inscrições das equipes e registro de atletas deverão ser realizadas no site da
LIGA F7 LAFAIETE, www.f7lafaiete.com.br.

2) Fica concedido o desconto de 50% no valor das transferências feitas antes
do inicio da competição, para tanto o artigo 11º do Regulamento Geral
passa a ter a seguinte redação:
Artigo 11º - Transferências de atletas de uma equipe para outra poderão ser
realizadas antes do inicio da competição, desde que solicitadas no sistema de registro
de atletas. Após solicitação será encaminhado à solicitante boleto para pagamento no
valor de R$ 15,00 (quinze reais) por transferência. Após pagamento e
compensação será efetuado a liberação do atleta no sistema.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Conselheiro Lafaiete, 29 de dezembro de 2020.

BRENO GERALDO ALVES BONTEMPO
PRESIDENTE LIGA F7 LAFAIETE

