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CIRCULAR N° 028/2021/LMFT/COMPETIÇÕES 

Taubaté, 24 de julho de 2021. 

 

Ref:. CAMPEONATOS 2021 

Pelo presente, informamos os campeonatos que serão realizados no 
ano de 2021. 

 Sub 09, Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 17 com a forma de 
disputa em Festival; 

 Sub 20 com a forma de disputa em grupos (conforme já 
definido); 

 Sub 23 com a forma de disputa em eliminatória simples;   

 Copa LMFT Série Ouro (exclusivo para os clubes filiados) com 
a forma de disputa em mata-mata; 

 Copa LMFT Série Prata (exclusivo para os clubes registrados) 
com a forma de disputa em mata-mata; 

 Sênior 35 com a forma de disputa em eliminatória simples; 

 Veteranos de 40 anos com a forma de disputa em grupos 
(conforme já definido); 

 Veteranos de 50 anos com a forma de disputa em grupos 
(conforme já definido); 

 Veteranos de 60 anos com a forma de disputa em grupos 
(conforme já definido); 

 Futebol feminino: Jogando com as minas com a forma de 
disputa em festival. 

Campeonatos que precisam de confirmação do clube para a disputa 
são: Sub 09, Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 23, Copa LMFT 
Série Ouro, Copa LMFT Série Prata e o Sênior 35, deverão enviar o 
oficio do clube informando quais campeonatos irão disputar. 
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Todos os ofícios deverão ser enviados no e-mail 
comunicacao@ligataubate.com.br até o dia 31 de julho de 2021 e 
após a atualização do projeto da Prefeitura, não teremos mais vagas 
disponíveis, por isso fica a data estipulada do envio dos ofícios. 

Os ofícios deverão constar o nome completo e telefone de cada 
representante da categoria e assinado pelo presidente. 

Os clubes filiados e registrados deverão estar em dia com as suas 
obrigações estatutárias (departamento de registros e departamento 
financeiro) para ter a vaga concebida.  

 

 

_______________________________ 
Diego Rodrigo Neves Magalhães 

Presidente 
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