DATAS E NORMAS PARA CLASSIFICATÓRIAS DO 41º CONGRESSO DE JOVENS
PARANÁ E RIO GRANDE DO SUL

1 – Local e Data das Classificatórias
1.1 - Local: São Bento do Sul – Santa Catarina (Lar Filadélfia, FLT).
1.2 - Data: 22 de fevereiro de 2020, com início dos jogos as 14:30.
1.3 - Modalidades: Voleibol Masculino e Feminino, Futebol Masculino e Feminino.
2– Processo de Inscrição:
As inscrições devem ser efetuadas diretamente no link: https://goo.gl/forms/Ki5uBQhJWLSTyyko1
SOMENTE SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES FEITAS VIA INTERNET.
Após a Inscrição deve ser enviada a relação de jogadores e o Termo de Ciência para o email comite-esportesseja@googlegroups.com.
Quanto ao envio da relação dos jogadores e o Termo de Ciência para o comitê de esportes, enviar o mesmo
com cópia para líder, missionário e /ou pastor do grupo.
2.1 – Data Início das Inscrições: 21/01/2020.
2.2 – Data Término das Inscrições: 07/02/2020, com término à meia-noite.
2.3 – Data Limite envio da relação de jogadores, Termo de Ciência:
10/02/2020, com término à meia-noite.
2.4 - Taxa de Inscrição:
Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 40,00 (trinta Reais) por modalidade e naipe (Masculino
e/ou Feminino) inscritos.
O pagamento deverá ser realizado em espécie durante o Congresso Técnico.
3 - Congresso técnico
3.1 - O Congresso Técnico dos Jogos será realizado no dia do início do 41°Congresso, a saber dia 22/02/2020, ás
13:30, nas dependências do “U” da FLT (salas de aula).
3.2 – Sorteio dos Grupos/Confrontos
O sorteio dos grupos/confrontos será realizado via transmissão ao vivo pelo Youtube, em data e horário a serem
informados pelo Comitê de Esportes, após a finalização do processo de inscrição dos grupos.
Para o Congresso Técnico, solicitamos a presença, de no mínimo, uma pessoa por grupo participante,
preferencialmente o líder de esportes do grupo.
Observação: A forma dos confrontos (mata-a-mata com eliminação direta ou grupo) será definida com base na
quantidade de times inscritos por região, tendo em vista o tempo disponível para realização dos jogos, ou seja,
a tarde do dia 22/02/2020.

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.

