
CONVITE

A CBSS - Confederação Brasileira de Soccer Society e a Federação
Catarinense de Soccer Society, convida a todos a participarem do:

CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL 7 SOCIETY  MENORES
Categoria Masculina e Feminina 

Sub 7 – Sub 9 – Sub 11 – Sub 13 – Sub 15 e Sub 17

12 a 15 de Novembro de 2022
Florianópolis - Santa Catarina



ao

LOCAL DA COMPETIÇÃO:

Complexo Floripa Soccer - Endereço: Caminho dos Açores, 2150

Santo Antonio de Lisboa, Florianópolis - SC.

1.TAXA de INSCRIÇÃO e 2.TAXA DE REGISTRO (diretamente com a CBSS):

1. R$ 1.000,00 (hum mil reais) por equipe : até o dia 30 Setembro de 2022

Inclui: campo, arbitragem, premiação(campeão e vice), prêmios individuais, organização,

fotógrafo, filmagem dos jogos, primeiros socorros e toda a estrutura da competição.

2. R$20,00 (vinte reais) por atleta que inclui: seguro válido por 12 meses (1 ano) 24 horas

por dia, após a validação do contrato (podendo realizar desde já).

Inclui: Seguro de Acidentes Pessoais Anual 24 Horas por DIA, REGISTRO e CARTEIRINHA da CBSS.

A equipe entrará em 02 INSCRIÇÕES da mesma competição: 01 para cadastrar a equipe e

gerar o Boleto para pagar a inscrição da equipe e 01 para cadastrar o número de atletas

que serão registrados na Confederação, que gerará outro boleto para pagar o registro do

atleta, tudo no site da CBSS. www.soccersociety.com.br . Após estes 02 pagamentos, será

liberado o acesso para a equipe cadastrar todos os atletas (quantidade já registrada) e

comissão técnica.



INSCRIÇÃO DA EQUIPE NO SITE da CONFEDERAÇÃO:

www.soccersociety.com.br até o dia 10 Agosto de 2022

AS FICHAS, DOS ATLETAS e INTEGRANTES DA COMISSÃO TÉCNICA

deverão ser preenchidas pelas equipes, com todos os dados completos, pois são eles que

servirão para o seguro e carteirinha da CBSS, também no site da Confederação.

DOS JOGOS:

Todos os atletas deverão apresentar RG original para o árbitro representante antes do

início de cada jogo, sem documento original não joga.

Os jogos terão sua programação/tabela oficial e regulamento divulgados após a inscrição

de todas as equipes na competição.

A programação da competição está assim projetada: 04 campos simultaneamente –

Início Dia 12/11/22 manhã e Término 15/11/22 Tarde.

FORMA DE DISPUTA: Será definida, conforme o número de equipes inscritas por

categoria, porém toda equipe jogará no mínimo 03 jogos.

Cada equipe poderá inscrever no máximo 20 atletas e no mínimo 12 atletas.

http://www.soccersociety.com.br/


Obs: Todo atleta e comissão técnica, terá que realizar cadastramento

junto a Federação Catarinense e somente poderá frequentar os ambientes de

jogos, refeitório e alojamentos com crachá e/ou pulseirinha.

HOSPEDAGEM será GRATUITA em ALOJAMENTOS

As hospedagens das equipes serão em ALOJAMENTOS, localizados em escolas

próximas ao complexo os mesmos não possuem camas e colchões. É de

responsabilidade de cada delegação trazer roupas de cama e banho e colchão

inflável

OS PACOTES

Em hotel, hostel ou pousada, serão repassados aos coordenadores das

equipes posteriormente pela Federação de Soccer Society.



LOCOMOÇÃO

Ida e volta do seu estado e translado interno é de responsabilidade das

equipes

TAXA DE ALIMENTAÇÃO: (pagamento diretamente com a

Federação Catarinense de Soccer Society)

*R$ 130,00 por pessoa (Pix 12.730.429/0001-13)

➢ Café, Almoço e Jantar 12/11;

➢ Café, Almoço e Jantar 13/11;

➢ Café, Almoço e Jantar 14/11;

➢ Café e Almoço 15/11;

Obs: É necessário trazer talheres, pratos e copos descartáveis ou de

plástico duro. O cardápio será repassado um mês antes.



PREMIAÇÃO:

Campeão: Troféu + 22 Medalhas

Vice-Campeão: Troféu + 22 Medalhas

+ Troféu de MELHOR GOLEIRO + Troféu de MELHOR JOGADOR

+ Troféu de ARTILHEIRO + Troféu de MELHOR TÉCNICO

DISPOSIÇÕES GERAIS:

Haverá atendimento de primeiros socorros no local dos jogos, fotógrafo

oficial, filmagem dos jogos e transmissão ao vivo de algumas partidas

Toda equipe poderá colocar DOIS BANNERS no campo de jogo no horário 

de seu jogo.

Qualquer dúvida falar com o Responsável da Federação de seu Estado.

CBSS: (11) 99217-0530 – Presidente Marcello Sangiovanni

Federação Catarinense: (48) 991368470 – Presidente Salvio Júnior


