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Edital da 1ª Copa Esquadrãozinho 

2018 

 

O Esporte Clube Bahia vem a público apresentar sua Primeira Copa Esquadrãozinho. 

 

 Recomenda-se a todos os interessados que leiam atentamente este documento e 

acompanhem as informações e atualizações do evento no site e redes sociais do Clube. 

  

Informações gerais 

 

1. Local e horário 

a) Os jogos serão realizados no Centro de Treinamentos do Esporte Clube Bahia 

(Fazendão), ou em outros locais a serem informados pelo Clube. 

b) Os jogos serão realizados no dia 15 de dezembro e os horários serão comunicados 

após o período das inscrições dos atletas. 

 

2. Inscrições: 

a) Somente os sócios adimplentes do Plano Esquadrãozinho, de 6 a 11 anos, poderão 

participar da Copa. 

b) O Esporte Clube Bahia não cobrará taxa de inscrição para participação. 

c) As inscrições deverão ser realizadas de forma online no endereço, disponibilizado 

pelo clube. 

d) Cada atleta deverá ter um responsável maior de idade para inscrevê-lo na 

competição. 

e) As inscrições poderão ser realizadas até o dia 30/11/2018. Não serão aceitas 

inscrições após esse prazo, salvo se o clube comunicar prorrogação. 

f) As inscrições serão avaliadas pela comissão do evento, que entrará em contato com 

o responsável de cada atleta para confirmar a participação. 

 

3. Normas 

a) O responsável de cada atleta deverá apresentar na CAS (Central de Atendimento 

ao Sócio) ou enviar digitalizado para o nosso e-mail 

(copaesquadraozinho@esporteclubebahia.com.br): 

i. Laudo médico do atleta, atestando que o mesmo se encontra apto a realizar 

atividade física, com no máximo 90(noventa) dias de sua emissão.  

ii. Cópia do documento de identificação do atleta, que comprove a sua idade. 

iii. Termo de autorização do responsável do atleta para a participação no 

campeonato. 

b) O regulamento completo da competição será divulgado após o encerramento das 

inscrições. 

c) Cada jogador poderá convidar dois acompanhantes para assistirem aos jogos. 

d) Os times serão definidos pela organização do evento. 
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e) Não serão aceitas reclamações dos convidados durante as partidas. Caso aconteça, 

os responsáveis serão convidados a se retirar. 

 

4. Premiação 

 

 

a) Time campeão e segundo colocado: 

i.  Medalhas para os jogadores 

ii. Convite para acompanhar um dia de pré-temporada 2019 do elenco profissional 

do Esporte Clube Bahia 

 

 

 

Salvador/Bahia, 05 de novembro de 2018. 

 

 

 

Esporte Clube Bahia 

   


