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II – Parte Técnica

NOTA DE ESCLARECIMENTO
1

Prezados salonistas,
No dia 24 de junho de 2020 foi publicado o B.O. nº 048/20 informando as datas das REUNIÕES com
representantes das categorias de base. Estas REUNIÕES tiveram caráter de troca de informações, sugestões
e trazer a tona a realidade de cada filiado frente seu município e de seus respectivos clubes.

Nas duas últimas semanas tivemos a oportunidade de conversarmos e iniciar um planejamento para

ajustarmos um PROVÁVEL retorno as nossas atividades baseado em ajuste de calendário, fórmula de
disputa e encerramento do ano de 2020 (B.O. nº 062/20).
CONSIDERANDO o Regimento Interno da Federação de Futebol de Salão do Estado do Rio de Janeiro nos
seguintes itens:

TÍTULO IV – DO SETOR TÉCNICO

CAPÍTULO I – DOS CAMPEONATOS E TORNEIOS
Art. 94°. – Todos os campeonatos e torneios, oficiais e extraordinários, serão disputados dentro das normas
estabelecidas neste Regimento Interno e no Regulamento de Competições da Federação e serão obedecidas

suas fórmulas de disputa, elaborados pelo Diretor Técnico, aprovados pela Presidência Administrativa e
divulgado aos clubes no Arbitral, que será realizado no mínimo 10 dias antes do início do Campeonato.
Art. 95º. – Todo Campeonato Carioca ou Campeonato Estadual, será antecedido por um Arbitral, onde

serão convidados todos os clubes inscritos no Campeonato, para que sejam divulgadas as fórmulas de
disputa pelo Diretor Técnico.

§1º. – O Arbitral será considerado válido, independente da quantidade de clubes presentes.
Informo que o texto acima deixa claro que a definição de disputa do campeonato acontecerá apenas em

ARBITRAL e ainda não temos data definida para o mesmo, pois vivemos num ambiente volátil devido às

condições sanitárias atuais.
As REUNIÕES aconteceram com o objetivo de ajustarmos pensamentos e coleta de informações para a
construção do planejamento, assim como foi informado por mim a todos os presentes.
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A publicação de um POSSÍVEL retorno é de suma importância para que os gestores de futsal possam
junto com seus profissionais, familiares e atletas darem início ao seu planejamento.
Deixo aqui o meu agradecimento a todos os representantes de clubes que estiveram presentes nessa
primeira reunião e conto com a presença de todos para as próximas até que tenhamos condições de
marcar um arbitral definitivo de início de campeonato.

Aos responsáveis de atletas e atletas deixo aqui a certeza que todos os membros da FEDERAÇÃO DE
FUTEBOL DE SALÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO estão comprometidos com o RETORNO SEGURO
de nossas atividades para o ano de 2020.

2 – O senhor Bruno Leonardo Alves, diretor de Futsal do Madureira E.C., se fez presente nas reuniões e
por motivos técnicos não conseguiu falar durante as mesmas. Por este motivo não teve sua presença
confirmada.

Rio de Janeiro, 28 de julho de 2020.

Leandro Bello

Diretor Técnico
(Categorias Sub-07 ao sub-17)
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