
 

 

 
 

 

LDU – FUTEBOL 

 
Local: Recife / PE. 

Data: De 12 a 18 de Outubro. 

  

INSCRIÇÕES 

 

 - O período de inscrições na competição está estabelecido conforme tabela abaixo: 

 

Data Atividade Observações 

 

De 08 a 12/09 

1ª Fase: Inscrições Quantitativas nas 

modalidades e gêneros no sistema da 

CBDU. 

Será permitida a inscrição de uma (01) 

equipe por modalidade/gênero por FUEs.  

 

De 16 a 19/09 

2ª Fase: Inscrições Quantitativas nas 

modalidades e gêneros no sistema da 

CBDU. 

Será permitida a inscrição de mais uma 

(01) equipe por modalidade/gênero por 

FUEs. 

 

Até 03/10 

Período final das inscrições nominais 

das IES e dos participantes nas 

modalidades e gêneros inscritos nas 

fases anteriores. 

Sendo permitida a inscrição nominal 

conforme quantitativos nas fases 

anteriores.  

 

Observações:  

 

- O sistema da CBDU será aberto as 12h00(horário de Brasília) para início das inscrições 

quantitativas; 

 

- O valor de cada inscrição será disponibilizado pela FUE de cada Estado; 

 

- Em caso de desistência da competição, após pagamento da taxa de inscrição, o valor pago não 

será devolvido. 

 

- As equipes campeãs na Fase Final da LDU 2013, não poderão participar das fases regionais por 

terem classificação assegurada para a Fase Final. 

 

BENEFÍCIOS 

 

A organização da competição será responsável por hospedagem e alimentação de equipes 

(exceto para equipes da cidade sede do evento), condicionado a: 

 

- Atender ao limite de 07(sete) equipes no masculino e 03(três) no feminino, sendo considerada a 

ordem da sequência de formalização de inscrição. 

 

- Inscrição formalizada no 1ª Fase de Inscrição (De 08 a 12 de setembro); 

 

- Formalização de inscrição significa realizar inscrição do quantitativo da equipe, através do 

Sistema CBDU; 



 

 

 
 

 

  

- O pagamento das taxas neste efetivará as inscrições realizadas, conforme normativa do 

Financeiro, não sendo este critério para os benefícios. 

 

- Seguir ao quantitativo de pessoas por equipe, conforme tabela abaixo; 

 

Modalidades 

Máximo de 

Atletas na 

Competição 

Máximo na 

Comissão 

Técnica 

Máximo 

de 

Oficiais 

Total Máximo 

da Delegação 

Futebol 20 por equipe 3 1 24 

 

 

CRONOGRAMA 

 

Turno/Data 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 16/10 17/10 

Manhã - FC FC FC QF SF F 

Tarde CH FC FC FC QF / S SF / S S 

Noite CT FC FC FC S S - 
 

Legenda: CH – Chegada / CT – Congresso Técnico / FC – Fase Classificatória / QF – Quartas de final / SF – Semifinal / F – Final /S - Saída 

 

Observações:  

 

- A Chegada das delegações com direito aos benefícios, será após as 14h00; 

 

- A Alimentação das delegações com direito aos benefícios, inicia-se no do jantar do dia de 

chegada e se encerra no almoço do dia de saída. 

 

Maiores informações poderão ser adquiridas no Regulamento Geral da LDU 2014, publicado em 

nosso site, www.cbdu.org.br. 

 

 

 

 

http://www.cbdu.org.br/

