PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
LIGA DE FUTEBOL DE JUIZ DE FORA

COPA JUIZ DE FORA DE FUTEBOL AMADOR 2019
INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÕES
1 - A ficha de inscrição deverá ser preenchida em letra de forma legível, sem abreviaturas, sem corretivos e devidamente
assinadas. Para participar das partidas será exigido um dos documentos em sua forma original, scanner ou xerox
autenticados: CARTEIRA DE IDENTIDADE, CERTIFICADO DE RESERVISTA ou CDI, CERTIFICADO DE ALISTAMENTO MILITAR,
CARTEIRA DE TRABALHO(CONFORME CLT) COM FOTO, CARTEIRA DE HABILITAÇÃO COM FOTO, REGISTRO PROFISSIONAL
COM FOTO, PASSAPORTE OU CARTEIRA DA LFJF 2017/2019.
1.1 - NÃO poderão ser inscritos atletas/membros de C.T que estejam cumprindo punição disciplinar.
2 - A vaga estará confirmada se cumpridas as seguintes condições abaixo:
2.1 - Devolver as fichas de inscrição na Secretaria de Esporte e Lazer no dia 04/02/2019(2ª feira).
2.2 - Efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 130,00(cento e trinta reais) por equipe e por categoria no
ato da devolução das fichas preenchidas;
2.3 - A taxa de jogo será no valor de R$ 130,00(cento e trinta reais) por equipe e por categoria, devendo ser paga ao
delegado antes do início das partidas.
2.4 - Confirmação na ficha de inscrição de ,no mínimo 15 (quinze) e máximo de 20 (vinte) atletas, regularmente
inscritos.
2.5 – Atletas oriundos de equipes eliminadas de competições anteriores por infração disciplinar só poderão ser
inscritos no máximo de cinco 05(cinco) por equipe.
3 - As inscrições de atletas bem como as complementações do número máximo permitido poderão ser feitas até antes da
mudança de fase da respectiva categoria na competição, desde que exista vaga na ficha de inscrição. Poderão ser
efetuadas duas trocas de atletas até antes da mudança de fase da respectiva categoria. (mais informações no
regulamento geral). Os membros da comissão técnica poderão se inscrever a qualquer momento da competição, desde
que haja vaga na ficha de inscrição. SÓ PODERÃO TER NO MÁXIMO 03 (TRÊS) INTEGRANTES NA COMISSÃO TÉCNICA.
3.1 - A complementação da ficha de inscrição somente será feita na Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Juiz
de Fora de 2as às 4as feiras, no horário das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30, devidamente autorizada pelo responsável ou
técnico da equipe, em formulário próprio fornecido pela Coordenação Geral.
3.2 - Verificar o Cadastro Geral de Punidos e Suspensos 2018/2019 na Liga de Futebol de Juiz de Fora
(www.ligadefutebol.com) e na S.E.L antes de inscrever os atletas. Não serão permitidas trocas.
3.3 - 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 desta competição. A falsificação de documentos e/ou assinaturas é crime.
5 - A presença no Congresso Técnico/sorteio de chaves é de fundamental importância, já que todas as decisões serão
tomadas no mesmo e registradas em ata, portanto, não serão aceitas reclamações posteriores de faltosos.
5.1 - O Congresso Técnico será realizado no dia 06/02/2019, quarta-feira, às 18h30min, para a categoria adulta e no dia
07/02/2019, quinta-feira, às 18h:30min., para demais categorias, no auditório da Secretaria de Esporte e Lazer. Mais
informações no site: www.copajf.com.br
6 - As categorias serão assim constituídas:
I - Adulto: nascidos no ano de 2001, ou antes;
II - Veterano: nascidos no ano de 1984, ou antes;
III - Master: nascidos no ano de 1978, ou antes;
IV - Super Master: nascidos no ano de 1973, ou antes.
V - Sênior: nascidos no ano de 1967, ou antes.
VI - Feminino: nascidas no ano de 2002, ou antes.

