
DESPORTO 

  

Diversos 

 
INSCRIÇÕES                                                                            XII CAMPEONATO NACIONAL FUTSAL 

                                                                                 DO CLUBE MILLENNIUM BCP 

 
O Clube Millennium bcp vai realizar o seu XII Campeonato Nacional de Futsal. 

Datas previstas: Início - primeira quinzena de fevereiro de 2018;  Final - maio/junho de 2018. 
 

Aceda aqui às normas relacionadas com o processo de inscrições e outros assuntos. O delegado terá que partilhar as 
mesmas com os restantes membros da equipa, assegurando o seu conhecimento, antes de confirmar a inscrição da equipa. 

Esquema jogos: as quatro séries locais (Norte; Sul/Lisboa; Sul/Ilhas, Sul/Regional) serão disputadas numa mão. A fase final será 
em local a designar.  
 
As equipas serão compostas por 8 a 12 jogadores. Todas as equipas, independentemente da sua localização geográfica, podem 
inscrever até cinco sócios especiais e/ou auxiliares (*):    
 
São Associados em Situação Especial os que, não tendo vínculo jurídico a qualquer empresa do Grupo BCP, sejam como tal 
admitidos por deliberação unânime da Direção, com fundamento em benefícios ou contributos especiais que possam trazer para 
alguma das atividades do Clube; 
 
São Associados Auxiliares, os cônjuges, ascendentes e descendentes, incluindo os afins, até ao primeiro grau da linha reta por 
inerência, e ainda os outros familiares dos associados efetivos que, nessa qualidade, se inscreverem e desde que sejam, como tal, 
aceites pela Direção ou pelas Delegações Regionais. 
 
(*) Cinco no total, ou seja, por exemplo: 5 auxiliares; 5 especiais; 3 auxiliares e 2 especiais, etc. Por exemplo: 5 auxiliares e 1 
especial já não será permitido por totalizarem 6 elementos. 
 
A idade mínima para participar é de 17 anos (à data da inscrição da equipa).   
 
É obrigatório a indicação de um Delegado (o qual será um jogador ou o treinador). Se uma equipa pretender inscrever como 
delegado um elemento que não seja nem jogador nem treinador, o seu número de jogadores não poderá ultrapassar os 11.  
 
Todos terão que ser sócios na data da inscrição da equipa e até ao último jogo realizado pela equipa. 
 
Até final de janeiro de 2018, as equipas em situações excecionais, devidamente justificadas, com o acordo da organização, podem 
solicitar até 3 alterações de jogadores. A partir daí e até ao final do campeonato, em situações de força maior, as equipas poderão 
fazer apenas a substituição do guarda-redes. Os guarda-redes inscritos nessas condições terão que ser sócios do Clube à data da sua 
inscrição e não podem já ter sido inscritos por outra equipa. 

 
 

Inscrições reabertas até 5 de janeiro de 2018. Até 9 de janeiro, o Clube informará as inscrições que forem consideradas. 
 

Para Inscrição da Equipa, será necessário: 
 preencher o template publicado no site do Clube e proceder ao seu envio de forma eletrónica; 
 efetuar transferência do valor total por equipa, sendo que, o valor da Inscrição por cada jogador inscrito é de €15,00 – 
taxa de inscrição - para a conta  45217141604 titulada pelo Clube Millennium bcp indicando nos detalhes de pagamento o 
nome da equipa (este pagamento terá que ser feito até 5 de janeiro de 2018);  
imprimir template de inscrição devidamente preenchido, juntar cópia do comprovativo da transferência  e proceder ao 
seu envio para o Clube até ao dia 5 de janeiro de 2018. O processo tem ainda que ser acompanhado de cheque caução no 
valor de € 150,00 (cento e cinquenta euros) sacado sobre conta do Millennium bcp e emitido à ordem do Clube 
Millennium bcp, o qual terá que ser válido até julho de 2018. 

 
O processo completo terá que ser enviado até 5 de janeiro de 2018 para o Clube (Calçada de Palma de Baixo, 6-A, Lisboa), através 
de Correio Interno com protocolo por XSAC/GCI, sob pena da inscrição da equipa não ser aceite. Não serão consideradas 
inscrições incompletas. 
 
 
No caso de, por qualquer motivo, a inscrição não poder ser aceite, o cheque caução e a taxa de inscrição serão devolvidos. 
 
Somente após os serviços do Clube terem confirmado por email a inscrição para o delegado da equipa é que a mesma será 
considerada como aceite. 
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http://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Document_1_A000000000035308.pdf
http://clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000035307

