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I – Parte Administrativa

SOLICITAÇÕES
A partir desta data qualquer solicitação (exceto inscrições, renovações e transferências) deverá ser feita
somente através do sistema dos clubes. As solicitações serão atendidas dentro do seguinte prazo: enviadas
no dia entre 09hs e às 17hs, serão tratadas no mesmo dia, solicitações enviadas após às 17hs serão tratadas
no dia seguinte. NÃO SERÃO MAIS TRATADOS ASSUNTOS POR WHATSAPP OU QUALQUER OUTRO MEIO
QUE NÃO O SISTEMA.
CADASTRO SISTEMA
Informamos ao filiados que todos os acessos ao sistema dos clube estão desativados. Os clube deverão
enviar através do email: cadastro@futsalrj.com.br, em oficio assinado, os seguintes dados:
NOME DE REPRESENTANTE E EMAIL.
Este receberá login e senha para acesso ao sistema. Somente será liberado 1 (um) acesso a cada clube.
CARTEIRAS
A partir do dia 09/05/2022 nenhum atleta ou membro de comissão técnica poderá participar da partida
sem apresentação de carteira oficial da federação, numeração na carteira e assinatura da Federação.
DOCUMENTAÇÃO
Não serão mais aceitas documentações para inscrição, transferência e renovação de atletas que não
estejam completas.
ATENDIMENTO
Lembramos que o atendimento da Federação, seja presencial ou home office, segue o horário de 09hs às
17hs. As solicitações serão atendidas no mesmo dia somente se enviadas até às 17hs, após este horário
será tratada no próximo dia útil.
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DESPACHO: Conforme Regulamento dos Campeonatos em vigor em seu artigos 66 e parágrafos:
Art.66º - Os filiados inscritos nos campeonatos têm por obrigação de cumprir a tabela estabelecida até o
último jogo.
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§ 1° – Os filiados que não cumprirem o CAPUT deste artigo, além das sanções da COMISSÃO
DISCIPLINAR, são responsáveis pelo débito das despesas comprovadas do adversário, e afastados dos
próximos campeonatos pelo período de dois anos.
§ 2° - O clube que após ter sido publicado em boletim oficial a tabela dos campeonatos organizados pela
FFSERJ, e que por quaisquer motivos solicitar o cancelamento de sua inscrição, será automaticamente
suspenso pelo período de dois anos.
Defiro o pedido de desligamento da equipe do Valqueire T.C., encaminhando ao Tribunal de Justiça
Desportiva para apreciação e se assim decidir pautar julgamento.
Ficam a partir desta data atletas e membros de comissão técnica da equipe do Valqueire T.C. liberados
automaticamente para transferência, podendo os mesmos atuarem por outras equipes ainda dentro desta
competição.
Os placares das partidas realizadas até a presente data estão mantidos, as partidas que seriam realizadas
nas categorias e séries que a equipe participavam terão computados o placar de 6x0 em favor de seus
adversários na tabela.

Denilton Cymbron
Presidente

Página3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

