Verificação do cumprimento das exigências contidas nos artigos
18 e 18-A da Lei n° 9.615/1998 e Portaria ME n°115/2018.
Em meio à pandemia, Criciúma cumpre o calendário e competições de
2020
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O calendário das categorias de base do Criciúma em 2020, ano que
culminou o inicio da pandemia do Covid-19, teve largada no dia 3 de janeiro
com a equipe Sub-20 na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Tigre
ficou no grupo 20 da competição nacional, juntamente com o time da casa,
Jaguariúna, o Santo André (SP), e o Náutico (PE), adversário da estreia.
O torneio, organizado pela Federação Paulista de Futebol (FPF), reuniu 128
times divididos em 32 grupos. O Sub-20 do Criciúma, comandado pelo técnico
Lalo, venceu duas partidas e empatou duas. O Tigre foi eliminado na segunda
fase, nos pênaltis, pelo Itapirense.
No dia 15 de janeiro, foi a vez da equipe Sub-15 iniciar sua temporada. A
equipe do técnico Filipe Monteiro ficou no grupo D da 25ª edição da Copa
Votorantim de Futebol, disputada em Votorantim (SP). Na primeira fase, o time
carvoeiro enfrentou o América Mineiro e o Atlético Goianiense, onde saiu
derrotado nas duas partidas, e empatou com a Ponte Preta, se despedindo da
competição.
O Campeonato Catarinense de Futebol Profissional da Série A de 2020
iniciou no dia 22 de janeiro para o Criciúma. O Tigre estreou com vitória de 2 a
1 contra o Concórdia no estádio Heriberto Hülse. No dia 16 de março, após o
fechamento da primeira fase, a Federação Catarinense de Futebol suspendeu
a competição por tempo indeterminado devido à pandemia.

O campeonato foi retomado no dia 8 de julho, nas quartas de final, sendo o
2º campeonato estadual a retornar, atrás apenas do Campeonato Carioca.
Porém, após os jogos de ida, alguns casos de Covid-19 foram detectados em
atletas e comissão técnica dos clubes e os jogos foram adiados novamente. No
retorno, no dia 30 de julho, o criciúma venceu o Marcílio Dias por 1 a 0 e se
classificou para as semifinais, quando foi derrotado em casa nos pênaltis pela
Chapecoense.
Antes do início do Catarinense, pela Copa do Brasil Profissional, o Criciúma
acabou eliminado na primeira fase com uma derrota por 4 a 1 contra o Santo
André. A partida, em jogo único, foi disputada na tarde do dia 5 de fevereiro, no
estádio Bruno José Daniel, na cidade de Santo André (SP).
Com o inicio da pandemia, o Criciúma, preocupado com toda a situação,
decidiu por suspender as avaliações das categorias de base na segunda
semana de março, e na sequência, encaminhou os seus atletas para casa e
entrou em recesso com toda a base.
O retorno dos garotos ocorreu em novembro. Com todos os cuidados e
respeitando os protocolos, a equipe Sub-17 retornou as atividades e iniciou a
preparação para a disputa da Copa do Brasil da categoria. Os comandados do
técnico Amauri Barasuol enfrentaram o Maranhão no dia 25, no estádio
Heriberto Hülse, e acabaram derrotados pelo placar de 2 a 0, se despedindo da
competição nacional.
O grande objetivo do Tigre na temporada era o Campeonato Brasileiro da
Série C, no qual o Criciúma não alcançou a classificação. Inicialmente prevista
para começar no dia 3 de maio e terminar em 8 de novembro, a competição
nacional precisou ser adiada devido à pandemia e teve início em 8 de agosto e
término em 30 de janeiro de 2021. Também por conta da doença, todos os
jogos foram realizados com portões fechados ao torcedor.
O Criciúma, que esteve no Grupo B, encerrou sua participação na
competição nacional na 8ª posição com 19 pontos somados. A estreia ocorreu
no dia 10 de agosto com um empate sem gols contra o Londrina no estádio do
Café, e a última partida no dia 5 de dezembro com empate em 2 a 2 contra o
Brusque no Heriberto Hülse.
A comissão técnica e as atletas do Sub-15 e Sub-17 do futebol feminino do
Criciúma retomaram as atividades no dia 10 de fevereiro no Centro de
Treinamento Antenor Angeloni e tiveram que paralisar os treinamentos na
sequência por conta da pandemia. Cumprindo todos os protocolos, as meninas
retornaram em novembro para a disputa do Campeonato Brasileiro Feminino
Sub-16, em parceria com o Kindermann.
Com 12 equipes divididas em três grupos, o torneio ocorreu entre os dias 12
e 20 de dezembro, em dois Centros de Treinamento na cidade de Sorocaba
(SP). O Tigre esteve no grupo A e venceu o ESMAC (PA) na estreia por 4 a 3,

na sequência foi derrotado pelo Minas Brasília por 2 a 1, e encerrou a
participação com uma vitória por 3 a 2 com a Ferroviária.
Mesmo com a boa campanha, as meninas comandadas pela técnica Bina
Cassol não avançaram para as semifinais por conta da vitória do Santos contra
o Audax, pelo grupo B.
Fotos em anexo.

COMPETIÇÕES 2020/ CRICIÚMA E.C.
Futebol Profissional
- Campeonato Catarinense

Marcilio Dias 0 x 1 Criciúma - Campeonato Catarinense 2020

- Campeonato Catarinense

Santo André x Criciúma - Copa do Brasil 2020

- Campeonato Brasileiro Série C

Criciúma x São José – Série C 2020

Categorias de Base
- Copa São Paulo de Futebol Júnior Sub-20

- Copa do Brasil Sub-17

Criciúma x Maranhão - Copa do Brasil Sub-17

- Copa Votorantim / SP Sub-15

Copa Votorantim Sub-15 - Foto Lucas Siprim

Futebol Feminino
- Campeonato Brasileiro Feminino Sub-16

