
 
 

 

NOTA OFICIAL 02 – LAFAIETE SUMMER CUP 

TODAS AS CATEGORIAS 
 

CONSIDERANDO a possibilidade de atletas da categoria sub 20 jogarem na 
categoria Adulto; 

CONSIDERANDO a possibilidade de atletas da categoria Adulto jogarem na 
categoria Master 35; 

CONSIDERANDO a solicitação das equipes da categoria Master 35, em relação a 
utilização de goleiros abaixo da idade permitida; 
 

O Presidente da F7 LAFAIETE no uso de suas atribuições e após consultado 
departamento de registro, RESOLVE: 
 

1) Os atletas registrados na categoria sub 20 nascidos em 2001, 2002, 2003 que já 
possuem registro dentro da categoria não precisarão fazer  transferência para a 
categoria Adulto, caso optem em jogar por outro time na categoria Adulto. 

As equipes da Categoria Adulto que forem inscrever o atleta não deverão fazer 
transferência.  Deverão comunicar o departamento de registro da F7 LAFAIETE 
para fazer a unificação do registro do atleta nas duas categorias. 

Com isto o atleta que disputar pelas duas categorias possuirá um registro 
unificado e quando for mudar de equipe dentro das categorias aí sim deverá 
realizar a transferência do mesmo dentro da categoria, comunicando o 
departamento de registro da F7 LAFAIETE para fazer o processo. 

Os atletas nascidos em 2000 que disputaram a categoria sub 20 no ano de 2020, 
deverão fazer a transferência para a equipe adulto. 
 

2) Os atletas registrados na categoria adulto que possuem idade para disputa da 
categoria MASTER 35, não deverão ser transferidos.  

As equipes da Categoria MASTER 35 que forem inscrever o atleta registrado na 
categoria adulto deverão comunicar o departamento de registro da F7 LAFAIETE 
para fazer a unificação do registro do atleta nas duas categorias. 

Com isto o atleta que disputar pelas duas categorias possuirá um registro 
unificado e quando for mudar de equipe dentro das categorias aí sim deverá 
realizar a transferência do mesmo dentro da categoria, comunicando o 
departamento de registro da F7 LAFAIETE para fazer o processo. 

Segue .................. 



 
 

 

 

Os registros iniciais de atletas nas equipes MASTER 35 deverão ser feitos 
incluindo apenas o termo (MASTER 35) após o nome do atleta, além do 
preenchimento obrigatório de todos os dados solicitados no ato do registro.  

 

3) Para a categoria MASTER 35 fica autorizado a inscrição e participação de apenas 
1 (um) goleiro abaixo da faixa etária de 35 anos, limitado a faixa de idade do 
mesmo entre 25 e 34 anos (nascidos entre os anos de 1987 e 1996). 

O goleiro com idade inferior a 35 anos não poderá atuar jogando na linha, não 
poderá marcar gol e não poderá ultrapassar a linha demarcatória do meio campo 
nem mesmo para cobrança de faltas e pênaltis. 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Conselheiro Lafaiete, 14 de janeiro de 2021. 

 

 

 

 

BRENO GERALDO ALVES BONTEMPO   

    PRESIDENTE LIGA F7 LAFAIETE         


