
 

 

 
Belo Horizonte, 15 de julho de 2021.  

 

Ofício FMF/DCO/012/2021. 

Ref.: CAMPEONATO MINEIRO 2021 – SUB-20. 

 

 

A Diretoria de Competições (DCO) da Federação Mineira de Futebol, no 

uso de suas atribuições legais,  

 
Considerando que, nos termos do art. 5º, §3º e seguintes do Regulamento 

Específico da Competição (REC) do Campeonato Mineiro 2021 – Sub-20, a fase 

final (Quartas de final, Semifinal e Final) iniciaria no dia 24.07.2021 e se 

estenderia até o dia 28.08.2021; 

 
Art. 5º - O Campeonato, que terá início e término de jogos 
previstos, respectivamente, para os dias 15.05.2021 e 
28.08.2021, e será disputado em 04 (quatro) fases, quais sejam: 
Fase Classificatória, Quartas de final, Semifinal e Final.  

§ 3º - As quartas de finais têm previsão para os dias 24.07.2021 e 
31.07.2021.  

§ 4º - As semifinais têm previsão para os dias 07.08.2021 e 
14.08.2021.  

§ 5º - As finais têm previsão para os dias 21.08.2021 e 
28.08.2021. 

 

Considerando a publicação da atualização da tabela detalhada do 

Campeonato Brasileiro Sub-20 2021, datada de 15.07.2021, quinta-feira, que 

marcou jogos para as datas citadas no art. 5º do REC; 

Considerando que América Futebol Clube, Clube Atlético Mineiro e 

Cruzeiro Esporte Clube disputam o supramencionado certame nacional e, no 

tocante ao campeonato estadual, encontram-se classificados ou com 

possibilidades de classificação para a Fase Quartas de Final; 



 

 

Considerando que as competições da CBF prevalecem sobre as estaduais, 

nos termos do art. 32 do REC; 

Considerando, assim, a impossibilidade de se designar partidas válidas 

pela fase eliminatória do torneio estadual de algum dos três clubes citados para 

as datas tipificadas no art. 5º do REC; 

Considerando, por fim, os termos do art. 8º, VII do RGC 2021 da FMF e a 

obrigação da DCO em adotar todas as providências administrativas e técnicas 

indispensáveis à realização de seus campeonatos; 

 

INFORMA 

 
1. Os confrontos das Quartas de Final e Semifinal serão disputados 

nas seguintes datas: 

 Quartas de final: 04.08.2021 (1º jogo) e 11.08.2021 (2º jogo), 

ambos quarta-feira; 

 Semifinal: 18.08.2021 (1º jogo) e 25.08.2021 (2º jogo), ambos 

quarta-feira; 

 
2. Caso algum confronto das fases mencionadas ocorra entre clubes 

que não disputam o Campeonato Brasileiro Sub-20 2021, os jogos poderão ser 

realizados aos finais de semanas, respeitando a data limite do segundo jogo do 

item 1; 

3. As datas dos jogos da Final serão divulgadas oportunamente. 

 

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

 
LEONARDO DE CARVALHO BARBOSA 

DIRETOR DE COMPETIÇÕES 


