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CARTA CONVITE

28º CAMPEONATO BRASILEIRO INDIVIDUAL 2016
Modalidade 12 Toques

Órgão Oficial Responsável:                                         Organização e Realização:
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Às FEDERAÇÕES filiadas a CBFM,

 
Estamos oficializando a CARTA CONVITE para o XXVIII CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL DE MESA – 
MODALIDADE 12 TOQUES – 2016,  a ser realizado na cidade de Botucatu-SP, nos dias 26, 27, 28 e 29 de 
maio na sede da ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOTUCATUENSE.

Este convite deverá ser repassado e amplamente divulgado à comunidade local e, principalmente, aos 
clubes regularmente filiados às suas Federações. A competição será organizada e dirigida pela FPFM – 
Federação Paulista de Futebol de Mesa e conta com o apoio da CBFM – Confederação Brasileira de 
Futebol de Mesa.

 

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BOTUCATUENSE

Endereço: Rua Gal. Julio Marcondes Salgado, 411 - Centro – Botucatu – SP

Telefone: (14) 3882-1866 

Site: http://www.aabotucatuense.com.br/novo2013/home.asp
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Ginásio da competição

Restaurante

Entrada Principal

Parque Aquático Salão de festas

Lanchonete
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A CIDADE

A cidade de Botucatu é um município brasileiro do estado de São Paulo, pertencente à microrregião 
homônima. Localizada a 224,8 Km da capital, a ligação é feita pelas rodovias Marechal Rondon e Castelo 
Branco, está a 840 metros de altitude e possui clima subtropical úmido. É conhecida como cidade dos 
bons ares, pelo excelente clima.

A cidade encontra-se em franco desenvolvimento com população em crescimento. O destaque é o 
Campus da Unesp, que oferece vários cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de Biomédicas, 
Veterinária, Zootécnica e Agrárias. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina é um dos mais 
conceituados do país e atende pacientes de todas as regiões brasileiras. 

Seu nome vem de Ibytu-katu, que em tupi significa “bons ares”. Era a designação dada às terras 
atribuídas em sesmarias no interior paulista. Os mistérios e lendas que ainda envolvem Botucatu 
datam do período pré-cabralino, quando teria sido ponto de passagem no caminho para o Peabirú, 
trilha lendária que ligava o litoral atlântico à terras peruanas. O povoamento, de fato, teve inicio entre 
o Ribeirão Lavapés e a Praça Coronel Moura, onde se concentrava parte da tribo dos índios Caiuás.

Não deixe de conhecer suas belezas naturais: O Rio Tietê; a Fazenda Lageado (UNESP), a Igreja de Rubião 
Júnior; as dezenas de Cascatas e Cachoeiras, entre elas a “Véu da Noiva”; as formações geográficas que 
geram lendas como as Três Pedras, Gigante Adormecido e Cuesta e o Morro do Peru.

PIT - Posto de Informações Turísticas: (14) 3811-143 
Av. Prof. José Pedretti Neto, nº161, Vila Nogueira (ao lado da SABESP na entrada da cidade)

 
Espaço Kids Alojamento
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CATEGORIAS – FORMA DE DISPUTA

SUB-15
Para atletas que completem 16 anos após o torneio:

24 (trinta e dois) participantes, no sistema todos contra todos. 

SUB-18
Para atletas que completem 19 anos após o torneio:

24 (trinta e dois) participantes, no sistema todos contra todos. 

MASTER
Para atletas a partir de 42 anos completados antes do torneio:

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

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

* As séries poderão ser adequadas para um melhor formato do evento.

** Nesse ano as categorias Sub-18 e Sub-15 estão extintas, sendo agora apenas uma categoria Sub-16. 

*** Os formatos definitivos de disputa serão divulgados até a data limite de 06 de maio de 2016

 

DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS

Vagas definidas pela CBFM, com base no número de praticantes por estado. Todas as vagas remanes-
centes pertencerão à Confederação Brasileira que deverá direcionar preferencialmente aos atletas do 
estado-sede, obedecida a ordem do RANKING DEZEMBRO 2015.
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Estado / Categoria Sub-15 Sub-18 Adulto Máster

Alagoas 1 1 2 4

Ceará 2 1 5 2

Distrito Federal 1 1 2 1

Goiás 2 2 5 3

Mato Grosso do Sul 1 1 2 1

Minas Gerais 1 1 5 2

Paraná 2 3 12 6

Pernambuco 1 1 8 4

Piauí 1 1 2 1

Rio de Janeiro 4 3 16 12

Rio Grande do Sul 1 1 5 4

Santa Catarina 1 1 5 4

São Paulo 4 5 26 19

CAMPEÕES 1 1 1 1

CBFM 1 1 0 0

TOTAL 24 24 96 64

PREMIAÇÃO

1ª Divisão - Categorias Adulto, Máster e Sub-16: Oito primeiros colocados - Troféu aos três primeiros e 
medalhas de quarto a oitavo.

2ª Divisão - Categorias Adulto e Máster: Oito primeiros colocados - Troféu aos três primeiros e medalhas 
de quarto a oitavo.

3ª Divisão - Categorias Adulto e Máster: Oito primeiros colocados - Troféu aos três primeiros e medalhas 
de quarto a oitavo.

4ª Divisão - Categorias Adulto: Três primeiros colocados - Troféu ao campeão e medalha aos demais.

5ª Divisão - Categorias Adulto: Três primeiros colocados - Troféu ao campeão e medalha aos demais.
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PROGRAMAÇÃO

Dia 26 (quinta) 

- 10:00hs – Recepção dos atletas (entrega de identificação e kits)

- 13:30hs – Solenidade de Abertura

- 14:00hs – Abertura da Competição – Categoria Adulto 

Dia 27 (sexta)

- 09:00hs – Início dos Jogos – Categorias Máster, sub-16

- 14:00hs – Inícios dos Jogos – Categoria Adulto 

Dia 28 (sábado)

- 09:00hs – Início dos Jogos – Categorias Máster, sub-16 

- 14:00hs – Inícios dos Jogos – Categoria Adulto

- 21:00hs – festa de confraternização

Dia 29 (domingo)

- 09:00hs – Início dos Jogos de todas as categorias, com semifinais e finais.

- Término previsto para as 15:00hs, seguindo-se a entrega dos prêmios aos vencedores.

INSCRIÇÕES

TAXA R$ 120,00 (cento e vinte reais).

A inscrição contempla a confirmação da inscrição e inclui: 1 kit torneio (gift/lembrança e bola oficial 
da competição) e 1 ingresso para a festa de confraternização (a ser realizada no Salão Social, dia 28 de 
maio. Os valores são iguais para todas as categorias.

As taxas deverão ser recolhidas na forma de depósito em conta corrente, para:

Federação Paulista de Futebol de Mesa

Bradesco – Agencia: 0301 - Conta corrente: 0132860-3

CNPJ: 52.801.131/0001-71
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FORMA DE INSCRIÇÃO

A federação deverá mandar a relação com os atletas que tenham interesse em participar, independente 
do número de vagas do estado. A relação deverá seguir a ordem de posição no ranking. No caso de 
atletas com vaga garantida, considerando sua posição no ranking, estes poderão e deverão enviar o 
comprovante junto com o e-mail de inscrição.

As federações deverão indicar na planilha quais atletas desejam ficar no alojamento oferecido pelo 
clube. Lembrando que o alojamento não terá distinção de gênero.

Só serão aceitas inscrições de botonistas devidamente registrados na CBFM, junto à Modalidade Bola 12 
toques no ano de 2016. 

DATA LIMITE DAS INSCRIÇÕES

Data limite: 31/03/2016

A inscrição deve ser enviada pela FEDERAÇÃO ESTADUAL, em planilha Excel anexa a convite (nome com-
pleto, nome popular, federação, numero de federado, posição no ranking estadual, e-mail, alojamento). 
No mesmo e-mail anexar o comprovante de pagamento, enviando para cbfm@futmesa.com.br e com 
cópia obrigatória para diretortecnico@futmesa.com.br financeiro@futmesa.com.br. Os recibos serão 
entregues no início da competição para os representantes dos clubes ou federações.

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

Não serão aceitas inscrições enviadas diretamente por atletas/botonistas, ou inscrições com dados in-
completos. Inscrições enviadas sem o pagamento da taxa de inscrição não serão consideradas.

Após a acomodação de vagas das listas de espera, a lista será elaborada. A data prevista para divulgação 
da relação final é 06 de maio de 2016 e a divulgação das chaves em 20 de maio de 2016. 

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.
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REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO

Será distribuidos para as federações, que posteriormente deverão divulgar aos seus atletas. Também se 
encontrará na mesa coordenadora no local do evento.

TRANSLADOS

A organização do torneio, em conjunto com o clube sede e a prefeitura municipal de Botucatu, disponibi-
lizará translado gratuito do Aeroporto de Viracopos (Campinas), nos dias 25 e 26 de maio. Para poder-
mos acomodar todos da melhor forma possível, sugerimos voos com chegada no dia 25 a partir das 18h, 
e no dia 26 com chegada até as 8h.

Após confirmada a inscrição dos atletas, a federação deverá colher as informações de voos e enviar por 
e-mail para cbfm@futmesa.com.br. Com as informações dos participantes poderemos determinar os 
horários de saídas dos translados. Idem para sobre os voos de volta.

HOTÉIS 
*Os hotéis são apenas sugestões de hospedagem, não sendo as informações de responsabilidade do organizador do evento e 
estão sujeitos a alterações. Para os hotéis sugeridos, mencione a participação no Brasileiro para obter descontos especiais.

PRIMAR PLAZA HOTEL

R. Dr. José Freire Villas Boas,468 - Vila Santa Clara, Botucatu, SP 
Fone : (14)  3815-3177 • www.primarhotel.com.br 
E-mail: primarhotel@terra.com.br / reservas@primarhotel.com

APTO SINGLE   R$ 191,00  APTO DUPLO   R$ 264,00 APTO TRIPLO   R$ 315,00

 
IGUAÇU HOTEL

Rua Amando de Barros, 337, Centro, Botucatu, SP 
Fone : (14) 3882-3033 / (14) 3814-4962 • www.iguacuhotel.net 
E-mail: iguacuhotel@hotmail.com
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HOTEL CHAILLOT

R. Dr. Vital Brasil,1051 - Jardim Bom Pastor, Botucatu, SP 
Fone : (14)  3881-2055 • www.hotelchaillot.com.br 
E-mail: reservas@hotelchaillot.com.br

APTO SINGLE   R$ 198,00  APTO DUPLO   R$ 220,00 APTO TRIPLO   R$ 253,00

 
BEKASSIN HOTEL

Rodovia Marechal Rondon, Km 251, Botucatu, SP 
Fone : (14)  3811-2925 • www.bekassin.com.br 
E-mail: bekassin@bekassin.com.br / bekassin@uol.com.br

SUITE SINGLE   R$ 225,00  SUITE DUPLA   R$ 280,00 SUITE TRIPLA   R$ 320,00

Existem diversas opções, inclusive apto quádruplo e quintúplo.

 
HOTEL STO. ANTÔNIO

Av Floriano Peixoto, 135, Botucatu, SP 
Fone : (14)  3882-4228 • www.grupohall.com.br 
E-mail: hsa-botucatu@hotmail.com

APTO STANDARD 
SINGLE   R$ 88,00   DUPLO   R$ 148,00  TRIPLO   R$ 175,00

Existem outras opções: Aptos Luxo e Luxo Superior, a preços até R$ 215,00 (quarto triplo)

 
EXCELLENCE PLAZA HOTEL

Av. Dom Lucio, 1036, Centro, Botucatu, SP 
Fone : (14) 3112-0900 • www.excellenceplazahotel.com.br 
E-mail: reservas@excellenceplazahotel.com.br 
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BOTUCATU HOTEL

R. Siqueira Campos, 95, Centro, Botucatu, SP 
Fone : (14) 3354-2999 • www.botucatuhotel.com.br 
E-mail: contato@botucatuhotel.com.br 

 
São Paulo, 24 de fevereiro de 2016.

Ernandes Felicio Junior 
Presidente da FPFM 

Vice Presidente CBFM 12 toques

 
Tadeu Rodrigo Sanchis 
Vice Presidente da FPFM


