São Paulo, 18 de fevereiro de 2021.
Ofício n.º 002/2021
Ref.: CLUBES DISPUTANTES, FÓRMULA DE DISPUTA E CALENDÁRIO LNF 2021
Aos Franqueados e Clubes Disputantes,
Tendo em vista a confirmação das equipes, fórmula de disputa e, os demais pontos que ficaram
definidos para a competição LNF2021, na Assembleia Geral realizada na data de 18.02.2021,
seguem as informações:
Abaixo os Clubes indicados pelos Franqueados que irão disputar a LNF 2021:
Ord.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

FRANQUEADO
ADECCA
AFSU - Umuarama Futsal
Associação Carlos Barbosa de Futsal
Associação Desportiva Classista Intelli
Associação Desportiva Jaraguá
Athleta
CER Atlântico
Cresol
Icone Sports
Jaclani
Krona Tubos e Conexões S.A.
Minas T.C.
Poker
Pato Futsal
São José Futsal Esportes Olímpicos.
Sport Club Corinthians Paulista
Unisul Esporte Clube
APAF-BLU
Umbro
Praia Clube
ACMF – Campo Mourão Futsal
Associação Atlética Cultural Copagril
Convidado

EQUIPE
Associação Desportiva e Cultural Cascavel
AFSU - Umuarama Futsal
ACBF
ADC Intelli
Associação Desportiva Jaraguá
Magnus Futsal
CER Atlântico
Marreco Futsal
Assoeva
Joaçaba Futsal
Joinville Esporte Clube
Minas T.C.
Foz Cataratas Futsal
Pato Futsal
São José Futsal Esportes Olímpicos
Sport Club Corinthians Paulista
Tubarão Futsal
Blumenau Futsal
Juventude AG
Praia Clube
ACMF – Campo Mourão Futsal
Marechal Futsal
Brasília Futsal

I - FÓRMULA DE DISPUTA:
•

Composta por 3 Grupos, sendo 2 grupos com 8 equipes e 1 grupo com 7 equipes, turno
e returno, jogos de ida e volta, usando para montagens dos grupos a classificação geral
da 1ª fase da competição 2020;
Tendo 14 rodadas 1ª fase, 8 rodadas dos Playoffs, totalizando 22 rodadas e 184 partidas.

A seguir demonstrativo de como serão montados os grupos:

Classificação Geral 1ª Fase
2020
A
B
C
1º
2º
3º
6º
5º
4º
7º
8º
9º
12º
11º
10º
13º
14º
15º
18º
17º
16º
19º
20º
21º
23º
22º

II - PROJEÇÃO DO CALENDÁRIO:
•

Segue previsão de calendário com as projeções das rodadas, assim como, as datas
FIFA, relativas a Seleção Brasileira, Finais da Copa do Brasil, Libertadores e Taça Brasil:

III - TABELA:
•

Informamos que a prévia da tabela será enviada a todos os clubes até dia 23/02/2021, e
daremos o prazo de ajustes até dia 02/03/2021.

IV – DECLARAÇÃO TAC – (Termo de Ajuste de Conduta):
•
•

Segue em anexo Minuta de Declaração – TAC 2021, que deverá preenchida e enviada a
sede da LNF até dia 10/03/2021.
Ressaltamos que o documento original deverá ser enviado com firma reconhecida, sob pena
de multa para sede da LNF, endereço: Rua Beneficência Portuguesa, 24 – 8º andar, sala
812/813, Centro – SP, Cep. 01033-020.

Art. 5º - Somente poderá participar da Liga Nacional de Futsal o clube cujo
representante legal (do franqueado e do clube disputante, quando não forem a
mesma organização) protocolar em até 15 (quinze) dias antes do início da
competição na sede da LNF um documento com firma reconhecida declarando (i)
ciência do Termo de Ajuste de Conduta e de seu aditivo datado de 12 de novembro
de 2020 firmado com o Ministério Público do Trabalho de Joinville em virtude do

IC 115.2009.12.001/5 e (ii) que possui contratos de trabalho com seus atletas cujo
vínculo seja de natureza profissional e contratos de “bolsa-atleta” quando o
vínculo constituir-se de modo não profissional, consoante os requisitos previstos
na Lei 9.615/98.
5.1 - A não entrega da via original da declaração no prazo assinalado acarretará
multa diária à equipe de R$ 500,00 (quinhentos reais).
5.2 - O clube que não entregar a via original da declaração até 7 (sete) dias antes
do início da competição será considerada desistente e, além da multa, será
aplicada a pena prevista no artigo 40.2 do regimento.

V – FICHA DE CADASTRO LNF2021:
•

Sendo assim, também segue em anexo a ficha de cadastro de clubes LNF 2021, que
deverá ser preenchida em sua integridade e encaminhada aos e-mails
financeiro@ligafutsal.com.br, bernardo@ligafutsal.com.br e diego@ligafutsal.com.br
impreterivelmente até a data de 22.02.2021.

Ratificamos que a indicação do 2º ginásio deverá ser conforme consta em Regulamento
da competição item 5.1 - Cada equipe participante deverá indicar no mínimo 2 (dois) e no máximo
3 (três) ginásios para mando de seus jogos, apresentando os respectivos Laudos do Corpo de
Bombeiros anual ou por jogo, dentro do prazo de validade, atestando suas condições de
conservação e de segurança. Os ginásios serão submetidos à vistoria por parte ao Departamento
Técnico, para aprovação ou não, podendo os mesmos serem em cidades/estados distintos, não
ultrapassando a distância de 100 Km (Cem quilômetros) do Ginásio nº 1 (um).
Alertamos para as equipes que os ginásios que já foram vistoriados em 2020 e sofreram
alguma alteração para 2021, deverão ser novamente vistoriados pelo departamento técnico da
LNF, sob pena de impedimento de sediar jogos. Qualquer alteração ao longo da competição
também deverá ser informada ao departamento técnico da LNF.
O departamento técnico solicita a todas as equipes que nos enviem AVCB atualizados
de todos os ginásios, e que sejam enviados aos e-mail financeiro@ligafutsal.com.br,
bernardo@ligafutsal.com.br e diego@ligafutsal.com.br impreterivelmente até a data de
11.03.2021.
Caso o clube não envie o AVCB atualizado até a data prevista, a LNF cumprirá em sua
integridade o que consta no Regimento da competição artigo 53.8 – O Ginásio que não possuir
AVCB atualizado estará impedido de sediar jogos da LNF, sendo automaticamente excluído da
relação de ginásios.
Contamos com a colaboração de todos.
Sem mais para o momento.
Atenciosamente,

Diego Felipe Fernandes Couto
Assessor Administrativo LNF

