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RESOLUÇÃO CBFS Nº 10/2020 
 
 

CANCELA A REALIZAÇÃO 
DAS CATEGORIAS  

SUB-13, SUB-11 E SUB-09 (EDIÇÕES 2020) 
 
 

A Confederação Brasileira de Futebol de Salão, entidade nacional de administração do futsal, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas no Estatuto da Entidade vem por meio desta informar que: 
 
CONSIDERANDO a decisão da CBFS no mês de outubro em postergar as categorias de base Sub-13, Sub-

11 e Sub-09 masculinas para o primeiro trimestre de 2020, prevendo maior estabilidade e segurança para 

promoção dos eventos esportivos; 

 
CONSIDERANDO a aceleração no crescimento de casos de Covid-19 nas regiões sul, sudeste, centro-

oeste e nordeste nos últimos dias; 

 

CONSIDERANDO que estudos recentes sugerem que mais de um terço das crianças com Covid-19 não 

apresentam sintomas da doença; 

 

CONSIDERANDO que nessas faixas etárias a presença do pai/mãe e ou responsável é essencial para o 

deslocamento da criança para outro Estado; 

 

CONSIDERANDO que aglomerações favorecem eventos de “supertransmissão” do novo coronavírus, 

sendo imprescindível a restrição de quantidade de pessoas nos eventos; 

 

RESOLVE 

 

CANCELAR as Taças Brasil de Clubes (Edições 2020) nas categorias Sub-13, Sub-11 e Sub-09 Masculinas 

que seriam realizadas nos meses de janeiro a março de 2021; 

 

PERMITIR exclusivamente nas categorias Sub-13, Sub-11 e Sub-09, não realizadas em 2020, os anos de 

nascimento dos atletas previstos das categorias para o ano de 2020, assim como até 4 (quatro) atletas com 

as idades mínimas previstas no Regulamento de 2020. 

 

Sub-13 
Nascidos em 2007 ou 2008. Permitido até 04 (quatro) atletas com no mínimo de 
11 (onze) anos completos até a data do jogo. 

Sub-11 
Nascidos em 2009 ou 2010. Permitido até 04 (quatro) atletas com no mínimo de 
09 (nove) anos completos até a data do jogo. 

Sub-09 
Nascidos em 2011 ou 2012. Permitido até 04 (quatro) atletas com no mínimo de 
07 (sete) anos completos até a data do jogo. 

 

 
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

http://www.cbfs.com.br/
mailto:cbfs@cbfs.com.br
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Fortaleza, 17 de dezembro de 2020. 
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