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27º Campeonato Brasileiro Individual
Modalidade 12 Toques - 2015

CARTA CONVITE
04/06 a 07/06/2015

Realização: Apoio:
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As FEDERAÇÕES e CLUBES, filiados a CBFM: 

Estamos oficializando a CARTA CONVITE que deverá ser repassada e divulgada 
aos Clubes regularmente filiados as suas Federações, a realização do  
27º Campeonato Brasileiro Individual da Modalidade 12 Toques que será realizado 
no Estado do Rio de Janeiro, no período de 04/06 a 07/06/2015, tendo a 
FEFUMERJ - Federação de Futebol de Mesa do Estado do Rio de Janeiro, como 
organizadora do evento junto com a CBFM – Confederação Brasileira de Futebol 
de Mesa, definindo que o mesmo será realizado na cidade do Rio de Janeiro.

A competição será realizada no Grajaú Country Clube, que teve sua fundação 
em 26 de Março de 1940 e formou grandes nomes do futebol brasileiro. 
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LOCAL:
Rua Professor Valadares, 262
Grajaú - Rio de Janeiro-RJ
(21) 2578-2300

DATAS:
4, 5, 6 e 7 de Junho de 2015
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PROGRAMAÇÃO:
Dia 4:
• 10h – Recepção dos atletas
• 13h30 – Solenidade de Abertura
• 14h – Abertura da Competição – Categoria Adulto

Dia 5
• 09h – Início dos jogos – Categorias Máster, Sub-15 e Sub-18
• 14h – Início dos jogos – Categoria Adulto

Dia 6
• 09h – Início dos jogos – Categorias Máster, Sub-15 e Sub-18
• 14h – Início dos jogos – Categoria Adulto

Dia 7
• 09h – Início dos jogos de todas as categorias, com semifinais e finais, com término  
previsto para as 15h, seguido da entrega dos prêmios aos vencedores.

CATEGORIAS – FORMA DE DISPUTA
Todas poderão ser adequadas ao melhor formato do evento,

SUB-15:
24 (vinte e quatro) botonistas no sistema todos contra todos; 

SUB-18:
24 (vinte e quatro) botonistas no sistema todos contra todos;

MÁSTER:
64 (sessenta e quatro) botonistas, que após fase classificatória disputarão as 
séries Ouro, Prata, Bronze e Copa Rio; 

ADULTO:
96 (noventa e seis) botonistas, que após fase classificatória disputarão as séries 
Ouro, Prata, Bronze, Extra e Copa Rio.

PRÊMIOS
Troféus de 1° a 3° colocados e medalhas de 4° a 8° colocados, em cada divisão.

Os campeões da primeira divisão de todas as categorias (Adulto, Master, Sub-15 
e Sub-18) receberão também um troféu para o clube que representam.
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PRAZO DE INSCRIÇÃO
O prazo de inscrição e confirmação é até o dia 30 de abril de 2015, com e-mail 
para financeiro12@fefumerj.com.br com envio de cópia obrigatório para  
cbfm@futmesa.com.br e diretoria12@fefumerj.com.br. 

TAXA DE INSCRIÇÃO
A taxa de inscrição será no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) por participante. 
A quantia é valida apenas para atletas das categorias Máster e Adulto. Os atletas 
das categorias Sub-15 e Sub-18 estão isentos da taxa de inscrição do campeonato.

A data limite de depósito é dia 15 de maio de 2015, devendo ser 
confirmado e informado o depósito da taxa de inscrição para o e-mail 
financeiro12@fefumerj.com.br com envio de cópia obrigatório para  
cbfm@futmesa.com.br e diretoria12@fefumerj.com.br. Favor identificar o 
depósito com o CPF, pois o controle fica difícil sem que se identifique os mesmos.

Não serão aceitas desistências após a confirmação de participação e o referido 
depósito, o que implica em não devolução da taxa de inscrição.

CONTA PARA DEPÓSITO
Beneficiado: Luiz Carlos de Oliveira
CPF: 365.551.267-87
Banco: Banco do Brasil
Agência: 0080-9 Petrópolis (RJ)
Conta corrente: 31.637-7

RELAÇÃO DE INSCRITOS
A relação deve vir preenchida com nome completo, nome popular para crachá, 
Categoria, Clube, Federação e Cidade (UF) e deverão ser enviadas obrigatoriamente 
para aos e-mails diretoria12@fefumerj.com.br e cbfm@futmesa.com.br.

Solicitamos que também seja enviada para os e-mails acima uma foto digitalizada 
do participante para constar no crachá.

Os participantes irão receber crachás de identificação diferenciados por cores, de 
acordo com a categoria que estarão disputando e constante da relação de inscritos. 

O porte do mesmo é obrigatório nas dependências do clube, pois será a forma 
de identificar os participantes do campeonato.
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HOTÉIS E REFEIÇÕES
As despesas correrão por conta única e exclusiva dos participantes. No final 
deste documentos segue uma relação com os hotéis indicados pela FEFUMERJ. 

REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO
Seguirá para as federações posteriormente e deverá ser distribuído aos atletas 
das referidas federações e também estará na mesa coordenadora no local do 
evento.

ATENÇÃO:
É obrigatório que os representantes das federações estejam munidos de 
documento comprobatório de sua federação autorizando o portador a representar 
sua entidade, informamos que a Vice-Presidência da CBFM fará uma reunião com 
os representantes das federações.

Só serão aceitas inscrições de botonistas devidamente registrados na CBFM, 
junto à Modalidade Bola 12 toques no ano de 2015.

Junto com a relação de botonistas inscritos cada federação deverá indicar 
dois nomes (titular e suplente) do seu estado, podendo ser botonista ou não 
na competição, para serem os representantes da federação na Comissão de 
Disciplina caso ela venha a se reunir para julgar alguma ocorrência.

NÃO HAVERÁ TROCA DE PARTICIPANTES E NEM RECEBIMENTOS DE 
TAXAS NO LOCAL DO EVENTO.

Os recibos serão entregues no início da competição para os representantes dos 
clubes ou federações.

VAGAS
A relação de vagas é definida pela CBFM com base nos últimos 4 anos de 
competição e de acordo com o número de praticantes por estado. Todas as 
vagas remanescentes pertencerão a federação sede do evento. Lembramos que 
poderemos alterar as vagas conforme as necessidades:

Precisamos receber das federações a confirmação ate o dia 8 de abril, a relação 
das vagas que serão utilizadas e as solicitações das mesmas, que será atendido 
na medida do possível, isto tudo é para que a Vice-presidência da CBFM 12 
toques, reprograme as mesmas com tempo hábil.
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ADULTO MASTER SUB-18 SUB-15

ALAGOAS 2 4 1 1

CEARÁ 2 2 1 2

DISTRITO FEDERAL 1 1 1 1

GOIÁS 3 3 2 2

MATO GROSSO DO SUL 1 1 1 1

MINAS GERAIS 3 2 1 1

PARANÁ 18 8 3 2

PERNAMBUCO 3 5 1 1

PIAUÍ 1 1 1 1

RIO DE JANEIRO 18 8 3 4

RIO GRANDE DO SUL 3 5 1 1

SANTA CATARINA 7 6 1 1

SÃO PAULO 27 13 5 4

CAMPEÕES 1 1 1 1

CBFM 6 4 1 1

TOTAL 96 64 24 24
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HOTÉIS INDICADOS:

Hotel Villa Tijuca (6,1 km)
Rua Hadock Lobo, 326 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
21 2234-9198
reservas@hotelvillatijuca.com.br
www.hotelvillatijuca.com.br

Hotel Gallant (6,9 km)
Rua Joaquim Palhares, 411 - Estácio - Rio de Janeiro - RJ
21 2293-0896
gallant@gallant.com.br
www.gallant.com.br

Ibis Budget Hotel (10 km)
Rua Silva Jardim, 32 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
21 3511-8500
h5521-re@accor.com.br (informações gerais)
www.ibis.com/pt-br/hotel-5521-ibis-budget-rio-de-janeiro-centro/index.shtml

Ibis Hotel (10 km)
Rua Silva Jardim, 32, Torre 1 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
21 3511-8200
h5534-re@accor.com.br (informações gerais)
www.ibis.com/pt-br/hotel-5534-ibis-rio-de-janeiro-centro/index.shtml
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EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO:

Ernandes Roberto Felício Junior
Vice Presidente CBFM 12 toques

cbfm@futmesa.com.br
(11) 97074-9770

Christofer Barres Pereira
Vice-presidente da FEFUMERJ

vice12@fefumerj.com.br
(22) 99214-0972 (Claro)

(22) 99982-7672 (Oi)
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www. fefumerj.com.br


