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CAMPEONATO DE FUTEBOL – COPA KRONA 

 

ANEXO II 

 

Conforme decidido pelos clubes no Congresso Técnico em 24 de maio de 2016, abaixo as tratativas 

quanto à parte financeira deste campeonato: 

01 - A taxa de inscrição para este campeonato será de R$ 1.000,00 (um mil reais) por clube. 

02 - Este valor deverá ser pago até o dia 15 de junho de 2016 

03 - Os valor arrecadados como taxa de inscrição serão transformado em valores para premiação 

sendo: 

 R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao campeão 

 R$ 3.000,00 (três mil reais) ao vice-campeão 

 R$ 1.000,00 (mil reais) ao terceiro colocado. 

04 - Ratificando o citado no convite para participação, a taxa de arbitragem para este Campeonato 

será de R$ 500,00 (quinhentos reais) por jogo, paga pelo time mandante. 

04.1 - Na primeira fase do campeonato os clubes que participaram da Copa Krona em 2015 estarão 

isentos das taxas de arbitragem, pagando somente a taxa de transporte. 

 Neste grupo estão, Atlético Itoupava, Aza Branca, Olaria e Salto do Norte. 

04.2 - Na primeira fase do campeonato terão desconto de R$ 50% nas taxas de arbitragem, pagarão 

R$ 250,00(duzentos e cinquenta reais) e mais a taxa de transporte. 

 Neste grupo estão Base (jogou o Campeonato Municipal 2016) e Santos Dumont (está 

jogando o Campeonato Regional de Menores). 

04.3 - Não terão benefícios às equipes do Juventude e Metropolitano, pois participam pela primeira 

vez de nossos campeonatos, pagando assim o valor de R$ 500,00(quinhentos reais) e a taxa de 

transporte. 

05 - A partir da segunda fase (semifinais e finais) as taxas de arbitragem e transportes serão por 

conta dos clubes mandantes. 

06 - As taxas de transporte serão: 

 R$ 60,00 jogos nas cidades de Blumenau 

 R$ 80,00 jogos nas cidades de Apiúna, Brusque, Guabiruba e Luís Alves. 
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