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Rio de Janeiro, 06 de Novembro de 2015. 

 

Ofício DCO – 784/15 

 

  

Ilmos Srs.  

Presidentes das Federações Estaduais* 

At.: Departamento Técnico 

 

 

Senhores Presidentes: 

 

 

Vimos por meio deste oficializar a realização da Copa do Nordeste 

Sub 20/2015, que será realizada no período de 22 de Novembro a 02 de 

Dezembro de 2015, no estado de Alagoas, em cinco cidades-sede. 
 

Os 20 clubes participantes, serão os mesmos que neste ano 

disputaram a Copa do Nordeste/2015 de profissionais. Essas equipes têm até o 

dia 11 de Novembro de 2015, quarta-feira, para confirmarem sua participação na 

Copa através de ofício que deve ser encaminhado para o seguinte endereço de e-

mail: operacoes.dco@cbf.com.br  
 

O não recebimento do ofício de confirmação de participação, até a 

data supracitada, será interpretado como desistência de participação por parte da 

equipe. 
 

A Copa será disputada em quatro fases. Na 1ª Fase os 20 clubes 

serão distribuídos em cinco grupos de quatro clubes cada, onde classificar-se-ão 

para a 2ª Fase os primeiros colocados de cada grupo e os três melhores segundo 

colocados. Na 2ª Fase os oito clubes serão distribuídos em 4 grupos de 2 clubes 

cada, onde os vencedores classificar-se-ão à 3ª Fase. Na 3ª Fase (semifinal) os 4 

clubes classificados serão distribuídos em 2 grupos de 2 clubes cada, onde os 

vencedores classificar-se-ão à 4ª Fase. Na 4ª Fase (final) os dois clubes formarão 

um grupo e o vencedor será o Campeão da Copa do Nordeste Sub 20/2015. 

 

Os clubes farão jus aos seguintes benefícios de ordem financeira: 

 

I) Hospedagem para 23 pessoas; 

II) Alimentação para 23 pessoas. 
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Todo o transporte dos clubes, desde suas respectivas cidades até 

suas cidades-sede em Alagoas, e o transporte interno (para os jogos e treinos) é 

de responsabilidade dos próprios clubes. 

 

Queiram, por gentileza, retransmitir o presente documento ao(s) 

seu(s) filiado(s) disputante(s) da competição. 

 

Atenciosamente, 

 

Manoel Flores 

Diretor de Competições 

 

 

 

 

 

 

 

 

* AL / BA / CE / MA / PB / PE / PI / RN / SE 

 

 

 

 

 

 

 

MF/arbf 


