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São Paulo 05 de Setembro de 2013. 
 

CONVITE 
 Campeonato Paulista 3a Divisão 2013 

 
É com muita satisfação que convidamos sua equipe a participar 

do  Campeonato Paulista 3a Divisão 2013 – Categoria Principal, campeonato este que 
dá acesso as principais divisões de nosso esporte onde jogam os grande clubes da 
modalidade e conta com a transmissão do BANDSPORTS. 

Estamos enviando junto a Ficha de Inscrição de Equipe e atleta, 
que deverá ser entregue com toda documentação nela solicitada, a confirmação da 
participação de sua equipe deverá ser feita única e exclusivamente através desta ficha 
e do pagamento da taxa de inscrição. 
Os custos são: 

• Taxa de associação da equipe: R$ 550,00,  forma de pagamento a combinar; 

• Taxa de jogo: R$ 50,00 por jogo por equipe. 
Forma de Disputa:  

• Grupos com 04 equipes, classificando-se os 02 primeiros de cada grupo para a 
SÉRIE OURO, e as outras duas para a SÉRIE PRATA, sendo que as próximas 
fases serão eliminatórias simples até a final, cada equipe fará no mínimo 04 
partidas e no máximo 08 partidas. 

Premiação: 
  SERIE OURO: 

• Campeão: Troféu e até 25 medalhas e R$ 500,00; 

• Vice: Troféu e até 25 medalhas e R$ 250,00; 

• Troféu para artilheiro e defesa menos vazada. 
                      SERIE PRATA: 

• Campeão: Troféu e até 25 medalhas; 

• Vice: Troféu; 
 
Inicio: Final de setembro de 2013, maiores informações: 
secretaria@paulistao7society.com.br ou 11 30572426. 
  
 

Esperamos contar com vossa equipe, e nos colocamos a 
disposição para possíveis esclarecimentos. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO DE EQUIPE / CONTRATO DE ADESÃO      

CCaammppeeoonnaattoo  PPaauulliissttaa  --  33aa  DDiivviissããoo  ––  22001133  
Categoria Principal 

Declaro ter conhecimento e o comprometimento de respeitar integralmente todos 
artigos do regulamento  geral do Campeonato Paulista 3a Divisão 2013 – Categoria 
Principal,  declaro também ter recebido uma cópia deste regulamento, ter ciência do 
código desportivo e consciente de nossas responsabilidades, solicitamos a inscrição de 
nossa equipe no campeonato acima citado. Este instrumento/ficha de inscrição/contrato 
de adesão é parte integrante do Regulamento Geral do Campeonato acima citado (artigo 
50). 
 
NOME DA EQUIPE/CLUBE__________________________________________ 
 
Nº CGC:______________________  Nº Inscr.Est.:________________________ 
 
NOME DO RESPONSÁVEL: _________________________________________ 
 
Nº CIC:_____________________________  Nº R.G.:______________________ 
 
ENDEREÇO: _____________________________________________________ 
 
BAIRRO: _____________ MUNICÍPIO:____________ CEP:________________ 
 
FONE: _______________ 
 
FAX: ________________ 
 
E-MAIL:________________________________ 
 
 
_______________________________  ________________________ 
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL                          1-Testemunha da equipe 
Com firma reconhecida, cópia do                             cópia do RG 
CIC, RG e comprovante de residência.    
 
 
       _________________________ 
         2-Testemunha da Federação 
             cópia do RG   
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FFIICCHHAA  DDEE  RREEGGIISSTTRROO  IINNDDIIVVIIDDUUAALL  ––  22001133..  
OObbrriiggaattóórriioo  pprreeeenncchhiimmeennttoo  àà  mmaaqquuiinnaa//ccoommppuuttaaddoorr  oouu  lleettrraa  ddee  ffoorrmmaa    

 
Nome da Equipe:________________________________________________ 

 
Assinalar que  ficha / inscrição:  (  )Atleta    (  )Técnico    (  )Massagista           
(  )Médico  (  )Prep.Físico   (  )Outros (especificar )______________________ 
 
Nome do Atleta: __________________________________________________ 
 
Data de Nascimento: ____ / ____ / ____ Nacionalidade: __________________ 
 
Natural de: ___________________________ Profissão:__________________      
 
Grau de Instrução: ________________________________________________ 
 
RG.: ______________________  CPF:________________________________  
 
Endereço: _______________________________________________________ 
 
Bairro: ________________________ Cep.: ____________________________  
 
Cidade: ______________________________ Estado:____________________  
 
Tel. Res.: ______________________ Tel. Com.: ________________________  
 
Tel. Cel.: ________________________ E_mail: _________________________ 
 
Filiação: Pai: ____________________________________________________ 
 
Mãe: ___________________________________________________________ 
 
Apelido: _____________________  Altura: __________ Peso: _____________  
 
No. Chuteira: ______________  Posição: ______________________________  
 
Libero meus direitos de imagem tanto para o clube que estou inscrito com para 
a Federação paulista de Futebol Sete Society. 

 
 
 

_________________________ 
Assinatura do Atleta 


