
INFORMATIVO CALENDÁRIO COMPETIÇÕES 

2020 – FECARU 

As equipes para se federarem a FECARU terão que realizar o pagamento de uma taxa de R$ 

650,00 até o dia 10/03/2020, após essa data o valor da federação da equipe é ajustado para R$ 

750,00. Equipes federadas terão descontos em inscrições nos campeonatos. 

TODO ATLETA PARA PODER JOGAR NECESSITA QUALQUER COMPETIÇÃO DA FECARU NECESSITA 

ESTAR FEDERADO A FECARU, TAXA DE R$ 50,00, COBRADA UMA ÚNICA VEZ E PERMITE 

PARTICIPAÇÃO EM TODOS OS TORNEIOS ORGANIZADOS PELA FECARU.  A TAXA DE FEDERAÇÃO 

DO ATLETA É ANUAL, TENDO VIGENCIA SOMENTE NO ANO DE PAGAMENTO DA MESMA. 

Taxa adulto: R$ 50.00;  

Taxa juvenil: R$ 20,00; (nascidos até 2002) 

14/03/2020 – TORNEIO ABERTURA TEN-A-SIDE. 

EQUIPES FEDERADAS SÃO ISENTAS;  

EQUIPES NÃO FEDERADAS R$ 300,00 ATÉ DIA 29/02/2020. ENTRE 01/03/20 – 10/03/2020 30% 

DE ACRÉSCIMO. 

Até 17 atletas por equipe, com taxa mínima de federação referente a 12 atletas. 

Torneio adulto. 

 

 

CAMPEONATO CATARINENSE DE  XV - ADULTO 

INSCRIÇÃO EQUIPES FEDERADAS: R$2.250,00 em 2 parcelas  

INSCRIÇÃO EQUIPES NÃO FEDERADAS: R$3.250,00 em 2 parcelas. 

30/03/20 – primeira parcela; 15/04/20 – segunda parcela 

 Formato varia conforme número de clube que aderirem ao campeonato. 

 

 3 times - todos contra todos; datas fixas para os confrontos em jogos de ida e volta. 

Após fase classificatória final entre os 2 melhores colocados. Em caso de 3 times no 

campeonato a data de 19/12/20 se torna data de jogo ao invés de uma final. E o 

campeonato será de pontos corridos. 

 4 times - todos contra todos; datas fixas para os confrontos, onde clubes mandantes 

organizam a etapa e fecaru fornece árbitros (pode auxiliar com R$400,00 para 

ambulância; 100,00 para terceiro tempo). Após fase classificatória inicia fase de mata-

mata; 1° x 4° ; 2°x 3° = após final com os vencedores das semifinais  

 5 times - todos contra todos; datas fixas para os confrontos, onde clubes mandantes 

organizam a etapa e fecaru fornece árbitros (pode auxiliar com R$400,00 para 

ambulância; 100,00 para terceiro tempo). Após fase classificatória inicia fase de mata-

mata; 1° x 4° ; 2°x 3° = após final com os vencedores das semifinais 

 6 times – todos contra todos; datas fixas para os confrontos, onde clubes mandantes 

organizam a etapa e fecaru fornece árbitros (pode auxiliar com R$400,00 para 



ambulância; 100,00 para terceiro tempo). Após fase classificatória inicia fase de mata-

mata; 1° x 4° ; 2°x 3° = após final com os vencedores das semifinais 

 5 datas de jogos classificatórios nas datas estabelecidas. 

 1 data para a final – em SJB – na final disputa de 3° lugar e final para definir campeão. 

 

CAMPEONATO CATARINENSE XV – ADULTO – 5 DATAS NO MÍNIMO 

 

18/04  

16/05 

27/06 

25/07 

29/08  

05/09 ( data exclusiva para em caso de 3 times apenas no campeonato  

19/09 – FINAL ( São João Batitsta) 

 

CAMPEONATO SEVENS ADULTO – MASCULINO – 2 

ETAPAS 

INSCRIÇÃO EQUIPES FEDERADAS: R$ 750,00 em 2 parcelas  

INSCRIÇÃO EQUIPES NÃO FEDERADAS: R$1.120,00 em 2 parcelas. 

21/08/20 – primeira parcela; 21/09/20 – segunda parcela 

 

Locais das Etapas a serem definidos, com uma data reservada para a Florianópolis (JOACA e 

DESTERRO organizadores). 

10/10  

21/11 

Clubes mandantes são responsáveis por toda estrutura e organização do da etapa e FECARU 

fornecerá árbitros e repassa valores da inscrição para auxiliar na organização da etapa, com 

valor a ser definido de acordo com o número de equipes inscritas. 

 

CAMPEONATO SEVENS FEMININO / JUVENIL (M19 E 

M16) – 2 ETAPAS 

 

-INSCRIÇÃO TORNEIO SEVENS FEMININO: 

INSCRIÇÃO EQUIPES FEDERADAS: R$ 750,00 em 2 parcelas  

INSCRIÇÃO EQUIPES NÃO FEDERADAS: R$1250,00 em 2 parcelas. 

21/04/20 – primeira parcela; 15/05/20 – segunda parcela 



Clubes mandantes são responsáveis por toda estrutura e organização do da etapa e FECARU 

fornecerá árbitros e repassa valores da inscrição para auxiliar na organização da etapa, com 

valor a ser definido de acordo com o número de equipes inscritas. 

 

 

-INSCRIÇÃO TORNEIO SEVENS JUVENIL 

INSCRIÇÃO EQUIPES FEDERADAS: R$ 450,00 em 2 parcelas  

INSCRIÇÃO EQUIPES NÃO FEDERADAS: R$750,00 em 2 parcelas. 

21/04/20 – primeira parcela; 15/05/20 – segunda parcela 

23/05 - Florianópolis 

11/07 – Criciuma 

 

Clubes mandantes são responsáveis por toda estrutura e organização do da etapa e FECARU 

fornecerá árbitros 

 

 

 

 

 


