
COMO FUNCIONA 

CADASTRO 

1º Passo  

Faça um cadastro clicando em cadastre-se, no canto direito superior. 

 

2º PASSO 

Preencha os dados solicitados e aperte em continuar 

 

 



3º PASSO 

Preencha os dados dos responsáveis pelo time e também os dados da equipe conforme 

abaixo: 

DADOS DOS RESPONSÁVEIS  

 

DADOS DA EQUIPE 

 

Obs: Times somente visitante( Que não tem quadra), selecionarem a opção VISITANTE. 

Times mandantes que não saem para visitar e jogam somente na sua quadra, selecionar 

apenas a opção MANDANTE (selecione o dia da semana em que joga e coloque o horário) 

*****

* 

 ******

** ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 



Times Mandantes que em ocasiões saem para visitar o adversário, selecionar a opção 

MANDANTE/VISITANTE (selecione apenas o dia em que é mandante e coloque o horário). 

Para MANDANTES E MANDANTES/VISITANTE 

Digite a quadra em que é mandante, caso sua quadra não esteja cadastrada entre em contato 

através do e-mail contato@varzeafut.com.br , solicitando o cadastro da quadra, não esqueça 

das informações abaixo: 

Nome da quadra 

Cep 

Endereço + nº 

Bairro  

Cidade  

Estado 

Após o cadastro selecione um plano, Mensal, Semestral ou Anual e o dia de Vencimento. 

Obs: todos os cadastros feitos em 2018 serão gratuitos até 31/12/18. 

Depois da escolha do plano enviaremos um e-mail de ativação de cadastro, vá até seu e-mail e 

confirme o cadastro. 

Pronto seu cadastro já esta finalizado!  

EDITAR PERFIL 

1ºPASSO 

clique em editar perfil. 

 

mailto:contato@varzeafut.com.br


Nesta pagina você poderá alterar o nome da equipe, incluir escudo, alterar dia em que joga, 

tipo de mando e alterar quadra. 

 

EDITAR RESPONSÁVEL 

Para editar o responsável basta clicar no menu responsáveis, lá você poderá editar os dados 

dos 2 responsáveis e incluir sua foto no perfil. 

 

MENU E FUNCIONALIDADES 

Para acessar o menu e suas funcionalidades passe o mouse sobre o nome do time no canto 

superior direito 



 

CADASTRO DE ATLETAS 

Faça o cadastro de seus jogadores através do menu atletas 

 

Coloque o nome ou apelido e adicione uma foto (foto não obrigatório). 



 

MARCAR JOGO  

(opção apenas para visitante ou mandante/visitante) 

Clique no menu marcar jogo. 

caso você seja mandante/visitante e clicar nessa opção você estará marcando como visitante. 

 

Selecione a data que deseja marcar o jogo, e convide seu adversário. 



 

Pronto seu convite já foi enviado, agora só aguardar seu adversário aceitar e o jogo ira 

aparecer na agenda de jogos. 

 

Ao clicar em ver detalhes você consegue ver todas as informações do confronto 

1º 

2º 

1º 

 2º 



 

REGISTRAR RESULTADO 

Clique no meu registrar resultado 

 

E coloque o resultado do seu jogo; após colocar a quantidade de gols do seu time não esqueça 

de colocar o nome dos jogadores que marcaram nessa partida. 



 

Após fazer o registro do resultado aguarde seu adversário confirmar e registrar os jogadores 

dele que também fizeram os gols, após a confirmação os 2 irão para o ranking.  

Obs: Qualquer um dos times podem registrar o resultado primeiro, caso não apareça o jogo 

para você no menu registrar, vá até o menu confirmar resultados pois o seu adversário já 

registou primeiro. Outro ponto importante é que após o primeiro registro o outro time terá 7 

dias para aceitar ou recusar o placar, e caso não faça a confirmação, o primeiro placar 

registrado é que vai para o ranking. 

HISTÓRICO DE JOGOS 

Nesta pagina você poderá acompanhar todos os seus jogos realizados e registrados. 

 

 



MURAL DE RECADOS 

No mural de recados, é o espaço onde você poderá dar sugestões, elogiar ou criticar algum 

time ou até mesmo a Liga, esse é o espaço para você se expressar 

PAGAMENTO 

Aqui você poderá acompanhar ou fazer o pagamento da sua mensalidade. 

Obs: Todos os cadastros feitos em 2018 terá cortesia até Dez/2018. 


