
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

COPA PREFEITURA BAHAMAS DE FUTEBOL AMADOR 2013

1 - As fichas de inscrição deverão ser preenchidas com letra de forma, legível, sem abreviaturas e corretivos, devidamente assinadas. Para 
participar das partidas será exigido um dos seguintes documentos em sua forma original ou xerox autenticado: CARTEIRA DE IDEN-
TIDADE, CERTIFICADO DE RESERVISTA, CARTEIRA PROFISSIONAL, CARTEIRA DE HABILITAÇÃO COM RETRATO, 
REGISTRO PROFISSIONAL COM RETRATO, PASSAPORTE, CERTIFICADO DE ALISTAMENTO MILITAR.
2 - A vaga estará confirmada se cumpridas as condições abaixo: 
 2.1 - Devolver a Ficha no dia 1º de agosto de 2013; 
 2.2 - Confirmação na Ficha de Inscrição de no mínimo 11 (onze) atletas, com nome completo, data de nascimento, assinatura e  
número do documento de identidade; 
 2.3 - A Ficha de Inscrição não poderá ser repassada para outra equipe. Constatado o repasse, a equipe poderá ser impedida de 
participar desta edição da copa e penalizada ficando impedida de participar da Copa no ano seguinte.
 2.4 - Para efeitos de confecção de tabelas e boletins, o nome das equipes será divulgado com no máximo 20 letras (20 caracteres, contando espa-
ços entre as palavras). Solicitamos às equipes que, dentro do possível, limitem o nome a este tamanho, caso contrário poderá sofrer abreviações.
3 - As inscrições de atletas e/ou complementação do número máximo permitido, 20 (vinte) atletas, poderão ser feitas até a última partida 
de sua equipe na primeira fase, desde que exista vaga na Ficha. Não serão aceitas trocas de atletas em qualquer hipótese. 
 3.1 - A complementação da Ficha somente será permitida com autorização do responsável da equipe, em formulário próprio,  
         fornecido pela coordenação; 
 3.2 - A complementação será feita na Secretaria de Esporte e Lazer, de 2ª a 4ª feira, no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h; 
 3.3 - Verificar o Cadastro Geral de Punidos e Suspensos 2012/2013 antes de inscrever os atletas. Não serão permitidas trocas; 
 3.4 - EM HIPÓTESE ALGUMA SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES NOS CAMPOS.
4 - O atleta que assinar a Ficha de Inscrição por mais de uma equipe, na mesma ou em outra categoria, estará automaticamente eliminado da competição.
5 - Desfile de Abertura: dia 11/08/2013 - domingo - às 9h, em local a ser definido no Congresso Técnico. 
 5.1 - Será obrigatória a participação de todas as equipes inscritas com no mínimo 10 (dez) integrantes, cabendo eliminação pelo  
         não comparecimento ou com comparecimento inferior ao estabelecido; 
 5.2 - Será conferido o número de participantes no início e no final do Desfile; 
 5.3 - O Desfile será competitivo, com premiação a ser divulgada no Congresso Técnico; 
 5.4 - O tema é livre, desde que relacionado ao esporte. A coordenação lembra que o tema “Copa no Brasil” deve ser explorado.
6 - Supercopa: as equipes convidadas deverão comparecer ao Congresso Técnico para definição das datas e horários das partidas.
7 - Congresso Técnico: 
 7.1 - A presença no Congresso Técnico é de fundamental importância, já que todas as decisões serão tomadas no mesmo e  
         registradas em ata. Portanto, não aceitaremos reclamações posteriores dos faltosos; 
 7.2 - Categorias de Base (Dente-de-leite, Mirim, Infantil e Juvenil) e a categoria Feminina: dia 06/08/2013, às 15 horas, no auditó-
rio da Secretaria de Esporte e Lazer; 
 7.3 - Demais categorias: dia 06/08/2013, às 19 horas, no auditório da Secretaria de Esporte e Lazer.
 7.4 - Zona Rural: dia 07/08/2013, às 16 horas, no auditório da Secretaria de Esporte e Lazer.
8 - As categorias serão assim constituídas: 
 I - Dente-de-leite: nascidos no ano de 2002 ou após; 
 II - Mirim: nascidos no ano de 2000 ou após; 
 III - Infantil: nascidos no ano de 1998 ou após; 
 IV - Juvenil: nascidos no ano de 1996 ou após; 
 V - Adulta: nascidos no ano de 1997 ou antes; 
 VI - Veterana: nascidos no ano de 1978 ou antes; 
 VII - Master: nascidos no ano de 1972 ou antes; 
 VIII - Super Master: nascidos no ano de 1967 ou antes;
 IX - Senior: nascidos no ano de 1963 ou antes. 
 X - Zona Rural: nascidos no ano de 1997 ou antes; 
 XI - Feminina: nascidas no ano de 1992 ou após;
 Só haverá competição nas categorias com no mínimo 08 (oito) equipes inscritas.

INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÕES

REALIZAÇÃO: PATROCÍNIO:


