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Dúvidas frequentes sobre a Taça EPTV de Futsal Sul de Minas para 2022 

Inscrições 

1. Atletas federados podem participar? 

A partir de 2022 será aceita a inscrição de até três atletas federados por cidade e que estejam com sua 
inscrição ou renovação atualizada no ano vigente da competição, junto às federações de futsal e futebol de 
salão estaduais, nacionais ou de outro país. Os atletas federados não precisam necessariamente ter vínculo 
com a cidade. 

2. Posso inscrever três federados nascidos na cidade e mais três de outra cidade? 

Não. Somente será permitida a inscrição de, no máximo, três federados, independente do local de 
nascimento. 

3. O que são atletas com vínculo com a cidade? 

São considerados atletas com vínculo com a cidade aqueles nascidos na cidade ou que tenham domicílio 
eleitoral no município em questão. 

4. Como posso comprovar o vínculo do atleta com a cidade? 

O vínculo pode ser comprovado através da apresentação da certidão de nascimento ou do titulo eleitoral, 
sendo obrigatória a existência de domicílio eleitoral no município que pretende defender. Também será 
obrigatória a apresentação de comprovante de votação ou justificativa eleitoral da última eleição.  

5. Posso comprovar o vínculo através da apresentação de outro documento? 

Não! Qualquer outro documento, como carteira de trabalho, comprovante de residência, contas e faturas de 
água, luz e telefone não serão aceitos pela comissão organizadora. Só serão aceitos os documentos 
previstos no regulamento, sem exceções. 

Dúvidas frequentes  

6. Como inscrever uma equipe no evento? 

É obrigatório pagar a taxa de inscrição, enviar o comprovante à organização e preencher o formulário on-
line, disponível no site do evento, com os dados de cada participante da equipe. 

7. Quanto é a taxa de inscrição do evento? 

O valor da taxa é R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) por município e distrito. 

8. Como efetuar o pagamento da taxa de inscrição? 

O pagamento via depósito deve ser efetuado diretamente ao promotor técnico autorizado pela EPTV: 
Edison De Pontes Martins Junior – ME, CNPJ 17.464.422/0001-10, Banco Do Brasil – Agência 6504-8, 
Conta Corrente 15067-3. É obrigatório enviar o comprovante para o e-mail edisonpmjr@gmail.com. 

9. Como fazer a inscrição no site? 

Acesse o site da Taça EPTV de Futsal: www.futsaleptv.com.br; confira o regulamento do torneio e preencha 
os dados no formulário INSCRIÇÕES, disponível on-line. A inscrição neste formulário só terá validade se for 
confirmado o pagamento da taxa de inscrição. 

10. Qual o prazo máximo para a realização das inscrições no site? 

O período de inscrição inicia em 07 de março de 2022 e encerra em 08 de abril de 2022. 
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11. Posso inscrever mais de um time por município/distrito? 

Não. Será aceito apenas um time para cada município e distrito. 

12. Posso utilizar um formulário diferente do que está disponível no site do torneio para 
relacionar os inscritos de minha equipe? 

Não. Somente serão aceitas inscrições realizadas no site do evento, que irão gerar os formulários 
impressos oficiais do torneio. 

13. Posso inscrever parte da equipe pela internet e o restante de outra forma? 

Não. Todos os inscritos devem ser inseridos apenas no site do evento. 

14. Haverá inscrição no Congresso Técnico? 

Não. As inscrições devem ser feitas apenas no site do evento. 

15. Qual o limite de participantes por equipe? 

Para atletas: no mínimo 05 (cinco) e no máximo 17 (dezessete). Para dirigentes: no mínimo 01 (um) e no 
máximo 05 (cinco).  

16. O que são atletas federados? 

São jogadores que tiveram suas inscrições ou revalidações efetuadas no ano vigente junto às federações 
de futsal e futebol de salão estaduais, nacionais ou de outro país. 

17. Que documentos devem ser entregues à organização? 

Os dirigentes ou responsáveis pelo time devem levar: 

 A ficha de inscrição impressa com as assinaturas de próprio punho dos participantes inscritos e do 
responsável pelo departamento de Esportes do município;  

 Declaração de saúde dos atletas, coletiva ou individual, com os nomes e dados pessoais dos 
atletas, assinada pelo médico devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina, com o 
carimbo do número do mesmo, e pelo responsável pelo departamento de Esportes do município; 

 Documentos comprobatórios de filiação para os atletas federados; 

 Para os atletas com vínculo com a cidade, deverá ser apresentada cópia da certidão de nascimento 
ou título de eleitor com comprovante de voto ou justificativa eleitoral; 

  Menores de 18 (dezoito) anos também deverão apresentar autorização do pai, mãe ou 
responsável, com firma reconhecida em cartório. 

 Comprovante de vacinação contra a COVID 19 ou atestado médico certificado para os não 
vacinados (com relação ao atestado, o documento poderá ou não ser aceita, a critério da 
Organização).  

18. Onde devo entregar os documentos relativos à inscrição? 

Toda a documentação deve ser entregue, obrigatoriamente, no Congresso Técnico ou em local informado 
pela organização. 

19. Jogadores com menos de 18 anos podem participar do campeonato?  
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Somente podem participar do campeonato os atletas que completaram ou vão completar 17 anos ou mais 
no ano do evento. Todos os menores de 18 anos, atletas ou dirigentes, devem apresentar autorização do 
pai ou responsável legal. 

20. Quem deve se responsabilizar pelos atestados de saúde dos participantes? 

O responsável por cada equipe deve reunir e entregar os atestados de saúde de todos os participantes, 
devidamente assinados e carimbados pelo médico, no Congresso Técnico. Até mesmo as equipes que se 
inscreveram em 2020 deverão apresentar um novo atestado médico para 2022 comprovando o estado de 
saúde de seus atletas. 

Congresso Técnico 

21. Como são selecionadas as equipes para compor cada uma das chaves?  

As equipes serão agrupadas por proximidade geográfica dos municípios, sempre que possível. 

Solenidade de abertura 

22. Todos os municípios inscritos têm que participar da solenidade de abertura? 

Será obrigatória a participação de, no mínimo, quatro representantes uniformizados de cada equipe. Caso 
isso não ocorra, a equipe sofrerá penalidade na competição. 

23. Como os participantes do desfile devem estar uniformizados? 

Os representantes têm que estar uniformizados com camisa, calção, meia, tênis ou agasalho esportivo com 
identificação da cidade. Não será permitido o uso de calças jeans ou qualquer outro tipo de camisetas e 
sapatos. 

Jogos 

24. Quanto tempo antes do jogo meu time precisa chegar ao ginásio? 

Os times devem chegar ao ginásio uma hora antes do início da partida. 

25. Há necessidade de apresentar carteirinha nos jogos? 

Não. A carteirinha da Taça EPTV de Futsal foi extinta em 2011. 

26. Que documento apresentar antes dos jogos? 

Os participantes inscritos deverão identificar-se no dia do jogo através de apresentação de documento 
original com FOTO, podendo ser RG, Carteira Nacional de Habilitação, passaporte ou documento com foto 
expedido pela OAB, CREA, CRO ou FORÇAS ARMADAS. 

27. O meu time pode ter um patrocínio estampado nos uniformes? 

Sim, desde que a empresa não atue no mesmo ramo dos patrocinadores oficiais do evento. A comissão 
executiva deve ser consultada para aprovar os patrocínios das equipes. O time que não cumprir essa 
exigência pode ser excluído do campeonato. 

28. Qual o valor do ingresso nas partidas? 

A entrada é gratuita. Nenhum valor é cobrado para quem quiser assistir às partidas.  

29. Como posso saber os resultados das partidas? 

Através do site www.futsaleptv.com.br ou pela cobertura nos noticiários da EPTV. 
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Diversos 

30. Qual a premiação do campeonato? 

Troféu transitório ao campeão, denominado EPTV; troféu de posse definitiva ao campeão, vice, 3º e 4º 
colocados; troféu ao melhor goleiro; troféu ao artilheiro; troféu fair play (ética e disciplina); troféu ao atleta 
revelação; troféu ao melhor técnico e medalhas aos campeões e vices. 

31. Sou fornecedor e gostaria de oferecer meus serviços para a organização do evento. Como 
devo proceder? 

Entre em contato com a organização do evento através do e-mail contato@oaeventos.com.br informando os 
serviços que deseja oferecer. 


