INFORMAÇÕES GERAIS PARA OS ESPORTES DO 40º CONGRESSO DE JOVENS
SÃO BENTO DO SUL – SANTA CATARINA 02_03_04/03/2019

 ESPORTES COLETIVOS:
O prazo para envio das planilhas de relação dos jogadores (arquivo Excel)
preenchidas pelas equipes CLASSIFICADAS para o Congresso de Jovens 2019 é dia
18/02/2019.
Além do envio das planilhas é necessário preencher e providenciar a assinatura da
planilha em conjunto com o Termo de Ciência do Missionário/Pastor do grupo, que deve
ser digitalizado ou fotografado e enviado por e-mail juntamente com documento de
identificação do mesmo.

 INSCRIÇÕES ESPORTES INDIVIDUAIS:
Serão realizadas no Sábado na parte Superior do Quiosque (anexo ao pavilhão), ao
valor de R$ 3,00 por atleta por modalidade.
Horário das Inscrições: 9:00hrs ás 12:30hrs.
15:30hrs ás 17:30hrs.
*Observação: As inscrições para as modalidades de XADREX e DOMINÓ encerram
ás 12:30hrs.

 CONGRESSO TÉCNICO:
O Congresso Técnico será realizado na tarde de sábado as 13:30hrs (local a definir).
É necessário a participação de pelo menos um integrante responsável por grupo
(líder ou líder de esportes, etc).
Lembrando que no Congresso Técnico deve ser entregue fisicamente a
Relações de Jogadores com o Termo de Ciência, devidamente assinado (equipes
classificadas).

 CRONOGRAMA INÍCIO DOS JOGOS INDIVIDUAIS/COLETIVOS
Sábado a partir das 14:30hrs
Dominó (masc/fem/misto)
Xadrez (masc/fem)
Domingo a partir das 13:30hrs
Futebol (masc/fem)
Voleibol (masc/fem)
Tênis de mesa (masc/fem)
Taco(masc/fem/misto)

Corrida de fundo (masc)
Corrida de fundo (fem)
Segunda
Corrida revezamento (masc)
Corrida revezamento (fem)
Natação (masc/fem)

 FUTEBOL
Os jogos de Futebol Masculino serão disputados em 2 (dois) tempos de 12 (doze)
minutos, e os de Futebol Feminino em 2 (dois) tempos de 10 (dez) minutos.

 VOLEIBOL
Os jogos de voleibol serão disputados em melhor de 3 (três) sets, sendo até 25
pontos cada set. Em caso de empate o set de desempate será até 15 pontos.
Continuemos orando pelo Congresso, pelas viagens, clima, programação, louvor, palavra
e palestrantes.
Eventuais dúvidas, estamos à disposição.
Atenciosamente,
David Schütz
Evandro Schroeder
Gustavo Soares
Lucas Endo Prestes
Matheus Georg
Comitê de Esportes do Congresso.

