NORMAS PARA CLASSIFICATÓRIAS DO 41º CONGRESSO DE JOVENS
1 – Local e Data das Classificatórias
1.1 - Local: São Bento do Sul – Santa Catarina (Lar Filadélfia, FLT e MEUC Mato Preto).
1.2 - Data: 31 de agosto e 01 de setembro de 2019, com abertura e recepção das equipes as 7:30 e início dos
jogos as 8:00.
1.3 - Modalidades: Voleibol Masculino e Feminino, Futebol Masculino e Feminino.
Observações: A modalidade de Futebol será disputada em campo de grama.
Quanto a modalidade de Futebol Feminino existe a possibilidade de ser disputada em quadra de Futsal, de
acordo com a quantidade de times inscritos, caso o tempo para disputa nos campos de grama não
comporte todos os times inscritos. Deste modo o tipo de campo para o Futebol Feminino será definido
somente após o término do prazo de inscrições.
1.4 - A data e local das classificatórias do Rio Grande do Sul serão definidas pelo comitê regional.
1.5 – As classificatórias do Paraná ocorrerão durante a tarde do sábado do 41°Congresso.
2– Processo de Inscrição:
As inscrições devem ser efetuadas diretamente no site da SEJA (seção Esportes_Incrições)
SOMENTE SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES FEITAS VIA INTERNET.
OBS: A Inscrição da Equipe somente será confirmada após o recebimento do comprovante de
depósito/pagamento conforme item 2.4.
Após a Inscrição deve ser enviada a relação de jogadores e torcida, Termo de Ciência e comprovante de
depósito para o email comite-esportes-seja@googlegroups.com.
Quanto ao envio da relação dos jogadores e torcida, Termo de Ciência e comprovante de depósito para equipe
de esporte, enviar o mesmo com cópia para líder, missionário e /ou pastor do grupo.
2.1 – Data Início das Inscrições: 05/07/2019.
2.2 – Data Término das Inscrições: 29/07/2019, com término à meia-noite.
2.3 – Data Limite envio da relação de jogadores e torcida, Termo de Ciência e comprovante de depósito:
09/08/2019, com término à meia-noite.
2.4 - Taxa de Inscrição:
Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) por modalidade e naipe
(Masculino e/ou Feminino) inscritos.
O pagamento deverá ser mediante depósito bancário:
Caixa Econômica Federal (003)
Agência 0411
Conta Corrente 7585-9
Missão Evangélica União Cristã
CNPJ 82.650.656/0001-14
Mandar comprovante de depósito via e-mail até a data limite de inscrição (ver item 2.3).

3 - Congresso técnico
3.1 - O Congresso Técnico dos Jogos de Santa Catarina será realizado durante as Classificatórias em São Bento
do Sul. Esta sugestão partiu de grupos distantes que perdiam pontos para a disputa do Troféu Geral por não
ser viável financeiramente o deslocamento apenas para comparecerem ao Congresso Técnico.
3.2 – Sorteio dos Grupos/Chaves
O sorteio dos grupos/chaves será realizado no dia 17 de Agosto, às 10:00h, com transmissão ao vivo no
Youtube, com link a ser disponibilizado na página da SEJA no Facebook (https://www.facebook.com/sejameuc).
Para o Congresso Técnico, solicitamos a presença, de no mínimo, uma pessoa por grupo participante,
preferencialmente o líder de esportes do grupo.
4 – Tabela de Jogos.
A tabela com a sequência dos jogos será divulgada antecipadamente, após o sorteio dos confrontos e/ou
chaves que será realizado conforme item 3.2.
6 – Alojamento:
O Alojamento Masculino dos grupos ocorrerá no Ginásio de Esportes da FLT (necessário levar colchão e afins).
O Alojamento Feminino será nas dependências do Ginásio de Esportes da FLT, a saber nos alojamentos sobre
os banheiros (não é necessário levar colchão).
7 – Pacote de Alimentação:
Será oferecido pacotes de alimentação, oferecidos pelo Lar Filadélfia.
Valor: R$70,00 por pacote, que incluí 1 café da manhã (domingo), 1 janta (sábado) e 2 almoços (sábado e
domingo).
OBS: Não será realizado reserva de refeições individuais, somente pacote.
As reservas deverão ser efetuadas mediante envio de quantidades requeridas pelo grupo para o email comiteesportes-seja@googlegroups.com.
O pagamento e retirada dos pacotes de alimentação deverão ser realizados pelo líder do grupo no início dos
jogos.
Data limite para reserva dos pacotes de alimentação: 21/08/2019.
Observação: Haverá Cantina durante os jogos, nas dependências do Refeitório próximo ao Ginásio da FLT.
8 – Informações Gerais:
Procure o regulamento atualizado no site: www.sejameuc.com.br
Observem o regulamento, e procurem cumprir os quesitos do mesmo, pois temos o TROFÉU GERAL para
grupos participantes dos jogos que é entregue no Congresso de Jovens; este troféu é rotativo até o grupo
conquistar o mesmo 3 vezes.
Atenciosamente.
Comitê de Esportes do Congresso.

