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Comunicado Oficial n.º 108/2019 
 

CAMPEONATO METROPOLITANO 2019 

Categorias de Base – Série A1 
Finais Chave Ouro  

 
Prezados Dirigentes 

 
 

No próximo dia 29/junho serão realizados os jogos finais do Campeonato 
Metropolitano 2019 – Chave Ouro – Categorias de Base – Série A1. 
 

Solicitamos a atenção dos senhores dirigentes para o que segue abaixo: 
 

a) Transmissão dos Jogos: 

 
As partidas serão transmitidas em modo Streaming (ao vivo) pela TV Futsal, 

através das redes sociais da entidade. 
 

As equipes participantes terão direito a colocação de 2 (duas) placas de 
publicidade medindo 3,40m X 0,90m. 

 
b) Posicionamento e Comportamento das Torcidas: 

 

b.1 – As torcidas deverão ocupar os seguintes setores das arquibancadas: 

 
SC CORINTHIANS PTA. = Setor Vermelho – Lado direito (entrada 

principal do Ginásio Presidente Ciro II); 
 

SE PALMEIRAS = Setor Azul – lado direito (entrada principal do Ginásio 
Presidente Ciro II); 

 
ASF/MAGNUS FUTSAL = Setor Azul – Lado esquerdo (entrada principal 

do Ginásio Presidente Ciro II); 
 

FAE/OSASCO/AUDAX = Setor Vermelho – Lado esquerdo (entrada 
principal do Ginásio Presidente Ciro II); 

 

SANTOS FC = Setor Azul – Lado direito (entrada principal do Ginásio 
Presidente Ciro II); 

 
 

 b.2 - Recomendamos a leitura dos artigos 14º ao 16º das Disposições 
Iniciais. 
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          b.3 - Os torcedores devem ser orientados com relação ao posicionamento 
nas arquibancadas, não sendo permitido ficar junto ao alambrado. O 

representante da equipe ficará responsável pelo cumprimento desta norma. 
 

 
c) Credenciamento para Imprensa: 

 

Não será permitida a entrada de pessoas não credenciadas pela FPFS na 

quadra para tirar fotos ou fazer filmagens e entrevistas. Os interessados deverão 
se credenciar no próprio ginásio (Sala da Administração). 

 
 

d) Cerimonial Pré Jogo: 
 

       d.1 - Entrada em quadra com apresentação individual dos atletas e comissão 
técnica; 
 

       d.2 - Execução do hino Nacional; 
 

 
e) Premiação 

 
Ao final das partidas será realizada a premiação, iniciando-se pela equipe 

vice-campeã com a entrega das medalhas e do respectivo troféu. Em seguida, 
com a equipe campeã. Após a premiação, solicitamos que as equipes liberem a 

quadra para que as equipes do jogo seguinte possam utilizá-la para o 
aquecimento de seus atletas. 

 
 

 Certos de podermos contar com a sua valiosa atenção, desde já 

agradecemos. 
 

 
 

       São Paulo, 25 de junho de 2019. 
 

 
           NILTON C. ROMÃO 

                Presidente 
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