
 FICHA DO REPRESENTANTE  
 

 CAMPEONATO SOCIAL LIVRE 2021 
 

Obs: Para inscrever a equipe será obrigatório 04 (Quatro) Fichas 

DATA DE INSCRIÇÃO: 08/09/2021a 08/10/2021 
NOME DO REPRESENTANTE 

 

MATRÍCULA 

 

NOME DA EQUIPE 

 

DATA DE NASCIMENTO 

 

TELEFONE 

 

ENDEREÇO E Nº. 

 

BAIRRO 

 

CEP 

EMPRESA QUE TRABALHA 

 

TELEFONE 

 

RAMAL 

 

TEM CONVÊNIO MÉDICO  

 
SIM   

 

NÃO QUAL? 

O Representante também fica ciente que no caso de “W.O” por parte do mesmo, terá 30 dias a 

contar do dia seguinte ao “W.O” para justificar por escrito, após esgotado o prazo não 

apresentado justificativa que justifique, o referido representante ao retornar no campeonato 

seguinte, pagará uma multa de R$ 100,00 (cem reais).  

Obs: A multa também será aplicada aos representantes que por ventura for eliminado do 

campeonato por indisciplina. 
 

Parágrafo 4º Do Art. 4º- O Representante fica ciente que o atleta que se inscrever pôr 02 (duas) 

ou mais equipes será advertido e este escolherá em qual ira atuar desde que não tenha 

participado de nenhum jogo para qualquer das equipes. Caso já tenha participado em uma equipe, 

este permanecerá na mesma. Se o mesmo participou em mais de uma equipe, será eliminado do 

campeonato e suspenso por (12) doze meses das atividades esportivas do clube. E pagara multa de 

R$100,00 a mesma punição vai servir para os técnicos que agirem de má fé inscrevendo jogadores 

que já estão inscritos. E a equipe que colocar jogador nessa condição será punida de acordo com o 

Regulamento. 

De acordo com o artigo 18º do regulamento é indispensável o uso de caneleiras e os jogadores 

deverão estar uniformizados de acordo com o regulamento desde a primeira rodada. 

Obs: Será cobrada uma taxa de R$15,00 (quinze reais) no ato da inscrição, não serão cobrados 

os cartões que eventualmente sejam aplicados no decorrer do campeonato. 
 

O Representante suspenso na ultima rodada do campeonato pela sua equipe cumprira a suspensão 

ao iniciar na 1ª rodada do campeonato seguinte seja qual for. Essa suspensão será para os atletas 

ou representante que for relatado pelo árbitro ou pela diretoria, isentando as suspensões 

comuns. 
 

EU COMO REPRESENTANTE DA EQUIPE ACIMA CITADA  

RESPONSABILIZO-ME A PASSAR TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO   

REGULAMENTO AOS ATLETAS DE MINHA EQUIPE.                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE: Eu representante acima relacionado, Brasileiro, 

portador do RG:___________________. Declaro que estou ciente dos danos físicos que 

venho a sofrer antes, durante e após as partidas. 

Firma a presente declaração acima mencionada como verdadeira. 
 

Piracicaba, ___ de ______________________ 2021. 
 

POR ESTAR CIENTE COM AS CONDIÇÕES ASSINO: 

 

 

 

 

 

 



FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O CAMPEONATO SOCIAL LIVRE 2021 

 METALÚRGICO  
Obs: Para inscrever a equipe será obrigatório 04 (quatro) fichas NA DATA DE INSCRIÇÃO: 08/09/2021 Á 08/10/2021 

NOME DO ATLETA MATRICULA DATA DE NASCIMENTO 

 
NOME DA EQUIPE 

 

TELEFONE 

 
ENDEREÇO E Nº.  

 

CEP: 

BAIRRO: 

EMPRESA 

 

TELEFONE E RAMAL 

 

CONVÊNIO MÉDICO QUAL? 

  SIM  NÃO 
 

O atleta fica ciente que no caso de “W.O.” por parte do mesmo, terá 30 dias a contar do dia seguinte ao “W.O.”  para justificar por  

escrito, após esgotado o prazo não apresentado justificativa que  justifique, o referido atleta ao retornar  no campeonato seguinte pagará 

uma multa de R$ 100,00 (cem reais).  

Obs: A multa também será aplicada aos atletas que por ventura for eliminado do campeonato por indisciplina.  

Parágrafo 4º Do Art. 4º- O atleta fica ciente que o atleta que se inscrever pôr 02 (duas) ou mais equipes será advertido e este escolherá em 

qual ira atuar desde que não tenha participado de nenhum jogo para qualquer das equipes. Caso já tenha participado em uma equipe, este 

permanecerá na mesma. Se o mesmo participou em mais de uma equipe, será eliminado do campeonato e suspenso por (12) doze meses 

das atividades esportivas do clube. E pagara multa de R$100,00, a mesma punição vai servir para os técnicos que agirem de má fé 

inscrevendo jogadores que já estão inscritos. E a equipe que colocar jogador nessa condição será punido de acordo com o Regulamento. 
De acordo com o artigo 18º do regulamento é indispensável o uso de caneleiras e os jogadores deverão estar uniformizados de acordo com 

o regulamento desde a primeira rodada. 

Obs: Será cobrada uma taxa de R$15,00 (quinze reais) no ato da inscrição, não serão cobrados os cartões que eventualmente sejam 

aplicados no decorrer do campeonato.  
 

O atleta suspenso na ultima rodada do campeonato pela sua equipe cumprira a suspensão ao iniciar na 1ª rodada do campeonato seguinte 

seja qual for . Essa suspensão será para os atletas ou representante que for relatado pelo árbitro ou pela diretoria, isentando as suspensões 
comuns. 

TERMO DE RESPONSABILIDADE: Eu atleta acima relacionado, Brasileiro, portador do 

RG:___________________.Declaro que estou ciente dos danos físicos que venho a sofrer antes, durante e após as partidas. 

Firma a presente declaração acima mencionada como verdadeira. 
Piracicaba, ___ de ______________________ 2021. 

 

POR ESTAR CIENTE COM AS CONDIÇÕES ASSINO. 
 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O CAMPEONATO SOCIAL LIVRE 2021  

 METALÚRGICO   
Obs: Para inscrever a equipe será obrigatório 04 (quatro) fichas NA DATA DE INSCRIÇÃO: 08/09/2021 Á 08/10/2021 

NOME DO ATLETA MATRICULA DATA DE NASCIMENTO 

 
NOME DA EQUIPE 

 

TELEFONE 

 
ENDEREÇO E Nº.  

 

CEP: 

BAIRRO: 

EMPRESA 

 

TELEFONE E RAMAL 

 

CONVÊNIO MÉDICO QUAL? 

  SIM  NÃO 
 

O atleta fica ciente que no caso de “W.O.” por parte do mesmo, terá 30 dias a contar do dia seguinte ao “W.O.”  para justificar por  

escrito, após esgotado o prazo não apresentado justificativa que  justifique, o referido atleta ao retornar  no campeonato seguinte pagará 

uma multa de R$ 100,00 (cem reais).  

Obs: A multa também será aplicada aos atletas que por ventura for eliminado do campeonato por indisciplina.  

Parágrafo 4º Do Art. 4º- O atleta fica ciente que o atleta que se inscrever pôr 02 (duas) ou mais equipes será advertido e este escolherá em 

qual ira atuar desde que não tenha participado de nenhum jogo para qualquer das equipes. Caso já tenha participado em uma equipe, este 

permanecerá na mesma. Se o mesmo participou em mais de uma equipe, será eliminado do campeonato e suspenso por (12) doze meses 

das atividades esportivas do clube. E pagara multa de R$100,00, a mesma punição vai servir para os técnicos que agirem de má fé 
inscrevendo jogadores que já estão inscritos. E a equipe que colocar jogador nessa condição será punido de acordo com o Regulamento. 

De acordo com o artigo 18º do regulamento é indispensável o uso de caneleiras e os jogadores deverão estar uniformizados de acordo com 

o regulamento desde a primeira rodada. 

Obs: Será cobrada uma taxa de R$15,00 (quinze reais) no ato da inscrição, não serão cobrados os cartões que eventualmente sejam 

aplicados no decorrer do campeonato.  
 

O atleta suspenso na ultima rodada do campeonato pela sua equipe cumprira a suspensão ao iniciar na 1ª rodada do campeonato seguinte 

seja qual for . Essa suspensão será para os atletas ou representante que for relatado pelo árbitro ou pela diretoria, isentando as suspensões 
comuns. 

TERMO DE RESPONSABILIDADE: Eu atleta acima relacionado, Brasileiro, portador do 

RG:___________________.Declaro que estou ciente dos danos físicos que venho a sofrer antes, durante e após as partidas. 

Firma a presente declaração acima mencionada como verdadeira. 
Piracicaba, ___ de ______________________ 2021. 

 

POR ESTAR CIENTE COM AS CONDIÇÕES ASSINO. 
 

 


	FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O CAMPEONATO SOCIAL LIVRE 2021

