
 

 

 

Belo Horizonte, 26 de abril de 2021.  

 

A/C CLUBES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MINEIRO SICOOB 
20211.  

 

Ofício FMF/DCO/007/2021 

Ref: ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO ESPECÍFICO DA COMPETIÇÃO 
EM RELAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DO TROFÉU INCONFIDÊNCIA (ART. 16 
A 19) 

 

 

A Diretoria de Competições (DCO) da Federação Mineira de Futebol, 

no uso de suas atribuições legais,  

 

Considerando a pandemia causada pelo agente Coronavírus (COVID-

19) em todo o país;  

Considerando que esta Entidade se mantém comprometida com a 

prevenção do COVID-19 (Coronavírus) diante do risco de propagação e 

contaminação em massa, dando prioridade à saúde dos jogadores, 

membros de comissões técnicas, árbitros, torcedores e demais 

profissionais envolvidos; 

Considerando a grave crise financeira das equipes, causada pela 

ausência de público nos estádios e a necessidade de se evitar maiores 

gastos;  

Considerando que em consulta formal realizada por esta DCO, os 

clubes classificados para a disputa do Troféu Inconfidência 2021 (URT, 

Pouso Alegre, Caldense e Athletic), à unanimidade, concordaram com a 



 

 

alteração dos artigos 16 a 19 do Regulamento Específico da Campeonato 

Mineiro SICOOB 2021; 

Considerando a excepcionalidade do momento atual; 

 

R E S O L V E 

 

Alterar artigos 16 a 19 do Regulamento Específico da Campeonato 

Mineiro SICOOB 2021 que passam a vigorar com a seguinte redação:  

 

“Art. 16 – Os clubes classificados entre o 5º (quinto) e o 8º (oitavo) 

lugar na fase classificatória serão distribuídos em dois grupos de dois 

clubes cada. Os clubes jogarão uma única vez dentro de seus respectivos 

grupos, sendo mandantes as equipes classificadas em 5º (quinto) e 6º 

(sexto) lugar na fase classificatória: 

 

 

 

§1º – Os jogos das semifinais do Troféu Inconfidência serão 

realizados no dia 01 de maio de 2021, sábado. 

§2º - (Revogado). 

 

Art. 17 - Classificam-se para a final do Troféu Inconfidência os 

clubes que, dentro de seu grupo, obtiverem maior número de pontos.  

Parágrafo único – Realizado o jogo único de cada grupo, em caso de 

empate, a decisão se dará após cobrança de pênaltis, de acordo com os 

critérios adotados pela International Board. 



 

 

 

Art. 18 - Os dois clubes classificados da fase semifinal se 

enfrentarão em um grupo, também em jogo único, sendo mandante aquele 

com a melhor colocação na fase classificatória:  

 

§1º – O jogo único da final do Troféu Inconfidência será realizado no 

dia 05 de maio de 2021, quarta-feira. 

 §2º - (Revogado). 

 

Art. 19 - Será Campeão do Troféu Inconfidência 2021 o clube com 

maior número de pontos na final. 

Parágrafo único – Em caso de empate, a decisão se dará após 

cobrança de pênaltis, de acordo com os critérios adotados pela 

International Board.” 

 

Ressalte-se que os demais artigos de REC permanecem inalterados. 

 

Publique-se, comunique-se e cumpra-se. 

 

 
LEONARDO DE CARVALHO BARBOSA 

DIRETOR DE COMPETIÇÕES 
 
               
 

 


