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Ofício N. º 0179/2019-DT                                                                            Fortaleza, 12 de fevereiro de 2019. 
 
Ref.: Taça Brasil de Clubes – Sub-20 Masculino – Divisão Especial 
 
Senhores Presidentes, 
 
A Taça Brasil de Clubes – Sub-20 Masculino – Divisão Especial, edição 2019, será realizada no período de 
05 à 11/05/2019, na cidade de Belo Horizonte (MG), tendo como clube sediante o Minas Tênis Clube. 
 
Definimos o prazo até 14/03/2019 para confirmação de participação de seus filiados na referida competição, 
enviando o Formulário de Solicitação de Participação em Certames Nacionais, devidamente preenchido e 
assinado ao Departamento Técnico. 
 
Aproveitamos para antecipar os prazos para envio do Formulário de Inscrição de Atletas/Comissão Técnica 
e as regularizações: 
 

✓ Inscrever no mínimo 10 (dez) atletas que tenham suas inscrições já regularizadas, com 

revalidação para o ano da competição – 05/04/19; 

✓ Complementar a relação com o limite de 25 (vinte e cinco) atletas já regularizados – 20/04/19; 

✓ Substituir até 02 (dois) atletas mediante atestado médico específico datado e assinado, sendo 

que os atletas substitutos já deverão estar regularizados na equipe há pelo menos 15 

(quinze) dias – 30/04/19. 

 

Lembramos que a inscrição e regularização dos membros da comissão técnica permanecerão o que prevê o 

Art. 33 § 1º, 2º e 3º do Regulamento dos Certames Nacionais 2019/2020, a saber: “Art. 33 § 2º - “A CBFS 

processará inscrições e regularizações dos membros das comissões técnicas das equipes participantes até 

10 (dez) dias antes do início das competições” (25/04/19). 

 

Reiteramos ainda a obrigatoriedade de inscrição, regularização e participação de pelo menos 02 membros 
da comissão técnica, sendo 01 treinador ou auxiliar técnico e 01 atendente ou atendimento médico, 
conforme determina o Art. 26 Parágrafo 4º do RCN 2019/2020. 
 
Por oportuno, reafirmamos votos da mais elevada estima e consideração. 
 
Atenciosamente, 

 
Suria Attianesi 
Dept. Técnico 
 

 
 
 
 

AOS PRESIDENTES DAS FEDERAÇÕES: SP, MG, PE, RJ, RR, SE, PB, GO, AM. 
 

C/C AOS PRESIDENTES DAS FEDERAÇÕES: PA, DF, AC, MT, RO, BA, PI, AL, TO, ES, PR 
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