
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA OFICIAL 04 



1) Inclusão e participação de atletas  

• Informamos que não será permitida a inclusão de atletas na pré-sumula e na 
súmula de jogo momentos antes da partida.  
 

• A inclusão de atletas poderá ocorrer até 2 dias anteriores à cada partida, 
mediante envio do comprovante de pagamento da inscrição e ficha de 
inscrição da equipe atualizada para o e-mail: metropolitano@abesc.com.br  
 

• Todo atleta deverá apresentar um documento oficial com foto. Para atletas 
menores, poderão apresentar carteiras de estudantes ou Carteira da FEEMG. 
Como descrito no artigo 31 do Regulamento Geral do Campeonato 
Metropolitano de Handebol: 

Artigo 31: O atleta só poderá participar das competições da Campeonato Metropolitano de 

Handebol se seu nome estiver constando na ficha de inscrição da equipe, com pagamento 

comprovado e mediante apresentação de um dos seguintes documentos: 

a) carteira de identidade original (ou cópia legível e autenticada); 

b) passaporte original (ou cópia legível e autenticada); 

c) carteira de trabalho (modelo digitalizado); 

d) documento do conselho profissional 

  

2) Jogos da próxima rodada e alterações de jogos 

• Informamos que os jogos das fases semifinal e final ocorrerão nos seguintes 
dias e horários: 
 

✓ Dia 10 de Novembro – Horário: 13:00 as 19:00 horas – Local: Colégio 

Franciscano Coração de Maria  

✓ Dia 10 de Novembro – Horário 13:30 as 17:00 horas – Clube Recreativo 

✓ Dia 11 de Novembro – Horário: 09:00 as 17:00 horas – Local: Colégio Salesiano 

✓ Dia 11 de Novembro – Horário 08:00 as 12:00 horas – Clube Recreativo 

✓ Dia 24 de Novembro – Horário: 09:00 as 17:00 horas – Colégio Salesiano 

✓ Dia 24 de Novembro – Horário 13:30 as 17:00 horas – Clube Recreativo 

✓ Dia 25 de Novembro – Horário: 09:00 as 17:00 horas – Local: Colégio Salesiano 

✓ Dia 25 de Novembro – Horário 08:00 as 12:00 horas – Clube Recreativo 

 

• Caso a equipe não tenha disponibilidade em algum desses dias/horários 
deverá comunicar através do e-mail: metropolitano@abesc.com.br, até o dia 
30 de Outubro. A organização do campeonato tentará atender todos os 
pedidos, dentro da limitação desses locais e horários.  
 

• Informamos que nessa fase, após a publicação da tabela no site do evento, 
os dias e horários dos jogos não serão modificados. 
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3) Pagamentos da inscrição na competição 

• Há equipes que não concluíram o pagamento da inscrição de seus atletas. Os 
responsáveis das mesmas já foram comunicados e, caso não seja efetivado 
até o próximo jogo da equipe, a mesma será impedida de participar da partida 
e o seu adversário será considerado vencedor por W X O.  

 

 

Comissão de organização do Campeonato Metropolitano de Handebol 


