5ª COPA DA AMIZADE FUTEBOL SOÇAITE – 2019
CAIÇARAS COUNTRY CLUBE - INSCRIÇÕES LIMITADAS
- NOVOS = Atletas de 15anos e atletas nascidos a par r de 1984.
- VETERANOS = Atletas nascidos em 1970 até 1983.
- MASTER = Atletas nascidos até 1969.
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• INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Nas Categorias Novos e Veteranos, o capitão poderá n
i screver ele e mais 3 atletas mais 1 goleiro, de qualquer nível, desde
que os mesmos façam sua inscrição na secretaria do clube. A pessoa interessada em fazer uma equipe deverá
comunicar aos Funcionários Everaldo ou Márcio assim que deﬁnir querer ser capitão.
As demais incrições deverão ser efetuadas na secretaria para par ciparem do sorteio na formação das equipes.
Cada atleta só poderá se inscrever dentro da sua faixa de idade.
Os goleiros da categoria MASTER deverão ter idade mínima de 35 anos.
Na falta do goleiro de uma equipe ele só poderá subs tuído por outro da mesma categoria.
Encerramento das inscrições: 17/02/2019 (Domingo).

• Valor da inscrição individual por atleta: R$ 50,00. Obs. O mo vo do reajuste no valor
da inscrição do campeonato é devido ao alto custo da arbitragem e ajudantes, que
sempre tornou o campeonato deﬁcitário, e também, para ajuda de custo da
confraternização. Lembrando que em alguns clubes é cobrada das equipes a metade
do valor pago à arbitagem por par da, (Visto que a taxa de condominio é apenas
para manutenção do clube).
A Comissão de Esportes gostaria de contar com a compreensão e par cipação de todos.
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Após a formação de todas as equipes, será marcada uma reunião com todos os capitães para aprovação do
regulamento, após a aprovação, será entregue um regulamento para cada capitão mediante protocolo na
secretaria do clube.
A u lização de atletas para completar as equipes em caso de faltas de atletas nas par das, poderá ser feitas da
seguinte forma:
Atleta da categoria Master poderá completar equipes de qualquer categoria.
Atleta da categoria Veterano poderá completar equipes da categoria Veterano e Novo.
Atleta da categoria Novo só poderá completar equipes da categoria Novo.
Obs. Para a u lização deste atleta, o mesmo terá que estar com o nome na lista de completante.
Haverá uma confraternização no dia do encerramento do campeonato para os par cipantes do mesmo.
Haverá controle na entrada do local onde for acontecer o evento através de pulseira de iden ﬁcação.
Cada atleta inscrito poderá levar dois convidados desde os mesmos sejam da família ou da mesma cota.
Pulseiras poderão ser adquiridas na secretaria do clube ou no local do evento pelos seguintes valores:
Associados R$ 30,00 e não associado R$ 50,00.
No dia da Final serão organizados pontos de distribuição das pulseiras de controle no campo onde serão
realizadas as ﬁnais.
Na semana após a rodada e no Máximo até a Quarta Feira, a Comissão de Esportes se reunirá e julgarão eventuais
ocorrências (de acordo com o codigo de conduta disciplinar vigente no clube). As decisões tomadas serão
comunicadas por telefone ao capitão da equipe e o documento estará disponível na secretaria do clube no
máximo na quinta-feira daquela semana.
A escala de árbitros será determinada através de sorteio antes das par das.
Cada atleta terá direito a jogar pelo menos 15 minutos em comum em acordo com o capitão.
A inscrição de atleta de 15 anos deverá ser feita pelo pai ou responsável.
Cartões individuais da 1ª fase serão zerados, desde que o atleta não seja suspenso na ul ma rodada.
A distancia a ser respeitada na cobrança de lateralcom os pés é de 3 metros.
Depois das equipes formadas, (em hipotese alguma) nem por mo vo de contusão, poderá fazer substuiçãode
atletas.
Não haverá jogos em feriados e vésperas de feriados.
1 WxO a equipe perderá 1 ponto, 2 WxO a equipe será eliminada.
Quem foi capitão de equipes do Pré Formado ou par cipa de algum grupo de amigos que jogue futebol, favor
divulgar para que os atletas ﬁquem sabendo e faça sua inscrição para o campeonato.

