
 

 

 

 

Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2019. 

 

Ofício FMF/DCO/002/2019. 

Ref. REQUISITOS - CIDADES-SEDE – TAÇA BH 2019. 

 

 

 

 

O Presidente da Federação Mineira de Futebol, Adriano Guilherme de Aro 

Ferreira, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA as cidades interessadas em 

sediar jogos da Taça BH 2019 a enviarem ofício em papel timbrado à Diretoria 

de Competições (DCO), através do e-mail mg.competicao@cbf.com.br, 

manifestando tal interesse, para posterior análise e escolha das sedes.  

O prazo para envio será até o dia 20/02/2019, quarta-feira.     

Ressaltamos que, assim como nas edições anteriores, cada cidade-sede 

deverá cumprir os seguintes requisitos:  

1 - A cidade ficará responsável pela hospedagem e alimentação 

de 75 (setenta e cinco) pessoas, ou seja, três delegações compostas por 25 (vinte 

e cinco) pessoas cada, no período de 14.07.19 a 22.07.19 (aqui compreendidas 

1ª fase e oitavas-de-final). 

A competição tem previsão de acontecer entre os dias 15.07.19 e 

31.07.19 (1ª fase, 15.07 a 19.07; oitavas, 21.07 e 22.07; quartas, 23.07 e 24.07; 

semis, 26.07 e 27.07, final 30.07 ou 31.07). As datas poderão sofrer 

alteração/adequação por força de contrato com a emissora detentora dos 

direitos de transmissão. 
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1.1 - O excedente ao vigésimo-quinto membro da delegação 

deverá ser de responsabilidade exclusiva do respectivo clube. Para tanto, é 

necessário que a cidade-sede entre em contato com o clube e dele receba o 

número correto de pessoas que virão. Confirmados os excedentes, deverá a 

cidade-sede tentar, dentro da possibilidade, mantê-los todos dentro do mesmo 

local de hospedagem; 

1.2 - Os clubes podem realizar check in no dia anterior à data de 

seu primeiro jogo na tabela de jogos e deverão fazer check out no dia posterior 

ao do último jogo. Portanto, a responsabilidade da cidade começa, tratando-se 

de hospedagem, um dia antes do começo dos jogos e se encerra um dia depois.  

1.3 - Os clubes classificados para a próxima fase (fora da cidade) 

serão transportados pela cidade-sede, através de ônibus contratado para este 

fim, até Belo Horizonte, desde que o clube não esteja com ônibus próprio; 

1.4 - A hospedagem se dará em hotéis com, no mínimo, três 

estrelas (ou equivalente), de preferência uma delegação em cada 

estabelecimento, com quartos de até 04 (quatro) pessoas para atletas e duplos 

para a comissão técnica. A cidade-sede deverá entrar em contato com o clube e 

dele receber a disposição dos quartos para facilitação na hospedagem, podendo 

se adequar, dentro das possibilidades, às exigências da delegação; 

1.5 - Os hotéis somente serão oficializados após vistoria da DCO; 

1.6 - A alimentação consiste em café da manhã (no local da 

hospedagem), almoço (incluído um suco ou água por pessoa), lanche (da tarde 

ou da noite, a ser definido antes da competição) e jantar (incluído um suco ou 

água por pessoa); 

1.7 - Os locais de alimentação também só serão oficializados após 

vistoria da DCO; 



 

 

 

 

2 - A princípio, o grupo será composto de 04 (quatro) equipes, 

sendo 02 (duas) entre os clubes do Campeonato Brasileiro da Série A 2019. A 

composição do grupo será oficializada em reunião entre os organizadores da 

cidade-sede e a DCO;  

3 - A cidade-sede disponibilizará campo para treinamento e 

estádio (em locais diversos) para a realização dos jogos, preferencialmente com 

iluminação noturna. Fica a critério da cidade-sede, em acordo com a DCO, o 

estabelecimento de horários dos jogos, apenas sendo exigido que seja mantido o 

padrão para que os clubes tenham, ao menos, 48h de descanso;  

3.1 - Os locais de treinos e dos jogos serão submetidos à vistoria 

da DCO;  

4 - A cidade-sede ficará responsável pelo transporte interno 

(deslocamento entre campos de treinamento, hotéis e jogos), caso necessário; 

5 - A cidade-sede deverá disponibilizar, nos jogos, ambulância, 

policiamento e pessoas para trabalhar internamente (maqueiros, gandulas, 

porteiros, etc); 

6 - A cidade-sede disponibilizará ao menos uma pessoa para ficar 

à disposição dos clubes e da DCO orientando e fazendo a logística de todos no 

período da competição; 

 

 

Além destes requisitos/exigências, informamos que: 

 

7 - Caso a cidade-sede demonstre interesse em realizar um jogo 

de quartas-de-final, deverá comunicar à DCO oportunamente e terá as mesmas  



 

 

 

 

responsabilidades dos itens anteriores. A possibilidade somente ocorrerá se a 

emissora detentora dos direitos não exigir local diverso; 

8 - A FMF ficará responsável pelo pagamento integral das taxas 

de arbitragem em todos os jogos, bem como do deslocamento e/ou diárias dos 

profissionais que trabalharão; 

9 - A FMF fornecerá bolas para o campeonato; 

10 - Os jogos deverão ocorrer somente na cidade-sede, salvo 

situação excepcional que obrigue a mudança; 

11 - A cidade-sede tem a prerrogativa de cobrar ou não ingressos 

nos jogos. Para tanto, a DCO deve ser informada previamente de todos os 

detalhes. Eventual bilheteria, portanto, pertencerá integralmente à cidade-sede, 

desde que respeitada a legislação pertinente sobre a matéria (recolhimento de 

impostos, etc);  

12 - A cidade-sede poderá explorar comercialmente algumas 

propriedades do campeonato (vendas de placas, patrocínios ou ações 

promocionais), desde que previamente solicitado à Federação e autorizado por 

esta; 

13 - Um clube profissional da cidade, filiado e em situação 

regular junto à FMF, poderá jogar a competição, sendo vedada seleção local, 

combinado de equipes ou times amadores. 

14 - Tratando-se de competição nacional, todos os atletas 

deverão ser registrados no BID da CBF para ter condição de jogo. 

 

 

 



 

 

 

 

Ressaltamos que a Taça BH tornou-se, nos últimos anos, a 

principal competição Sub-17 da América do Sul. Chancelada pela Confederação 

Brasileira de Futebol (CBF), recebe os profissionais desta entidade, além de 

scoutings do mundo todo. Dessa forma, a DCO tem recebido vários pedidos de 

diversas regiões e será bastante criteriosa na análise e definição das cidades-

sedes. 

 

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

Publique-se. 

 

 

 
Leonardo de Carvalho Barbosa 

Diretor de Competições 
 


