Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2015.

Ofício DCO/GER-814/15

Ilmos. Srs.
Presidentes das
Federações Estaduais com
Clubes participantes das
Séries A e B/2015

Prezados Senhores:

Tendo em vista o início do e os critérios para participação na
competição, solicitamos que todos os clubes disputantes das Séries A e B do
Campeonato Brasileiro de profissionais, confirmem através de Ofício dirigido
ao e-mail operacoes.dco@cbf.com.br até o dia 30/11/2015, o interesse em
participar do referido certame em 2016. Para fins de esclarecimento seguem os
critérios técnicos:
Critério 1 – 1 (uma) vaga para a equipe campeã da Copa do Brasil de Futebol
Feminino de 2015;
Critério 2 – 1 (uma) vaga para a equipe campeã do Campeonato Brasileiro de
Futebol Feminino de 2015;
Parágrafo único – Se a mesma equipe for campeã da Copa do Brasil e do
Campeonato Brasileiro, esta ficará com a vaga de Campeã da Copa do Brasil
de Futebol Feminino e a vaga do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol
Feminino será da equipe vice- campeã.
Critério 3 – Os oito primeiro colocados no Ranking Nacional de Clubes do
Futebol Feminino de 2016 (RNC/FF) a ser divulgado oportunamente;
Parágrafo único – Se as equipes com direito à vaga pelos Critérios 1 e 2 forem
uma das oito melhores ranqueadas será respeitada a sequencia do ranking a fim
de se obter os oito clubes necessários para preenchimento do Critério 3.
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Critério 4 – As 10 vagas restantes, serão preenchidas pelas equipes de futebol
feminino dos clubes que disputaram o Campeonato Brasileiro da Série A/2015
(obedecendo a classificação);
Critério 5 – Caso as 20 vagas não sejam preenchidas nos quatro critérios acima,
serão utilizadas as equipes de futebol feminino dos clubes que no ano de 2015
disputaram o Campeonato Brasileiro da Série B/2015 (obedecendo a
classificação) para preenchimento;
Critério 6 – Se ainda houver vagas disponíveis, será utilizado o RNC/FF de
2016 da nona colocação, correspondente, em diante, para preencher a
quantidade total de 20 clubes disputantes da competicao.
Atenciosamente,

Manoel Flores
Diretor de Competições

* AL/BA/CE/GO/MA/MG/MT/PA/PE/PR/RN/RJ/SC/SP
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