REGULAMENTO 2020

1. EVENTO

Os Jogos do Judiciário, evento esportivo promovido pela Assetj - Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo- , será realizado de 12 a 15 de março de 2020, no Esporte Clube Satélite, em Itanhaém. O período das inscrições será de 22 de janeiro a 20 de fevereiro
de 2020, com data limite para pagamento de taxa de participação em 6 de março de 2020.

2. PRAZOS
3. DISPUTAS

Os prazos não serão estendidos em hipótese alguma.
Os times serão divididos entre Feminino ou Masculino, nas seguintes categorias e modalidades:

CATEGORIAS Adulto (16 a 34 anos), Master (35 a 44 anos) e Sênior (acima de 45 anos).
MODALIDADES Futsal, Society, Vôlei e Basquete.
Em hipótese alguma serão aceitos atletas em equipes com idades diferentes das indicadas acima. A organização não se responsabilizará quando o atleta estiver inscrito
em mais de uma modalidade e houver duplicidade de horário, ficando o líder da equipe responsável pela decisão. Os participantes menores de idade com idade superior a
16 anos poderão participar dos Jogos desde que sejam dependentes de associados titulares, sob termo de responsabilidade assinado pelo responsável.

4. INSCRIÇÕES

Poderão participar associados titulares, dependentes e agregados, mediante pagamento da taxa de participação,
cumprindo as regras estabelecidas abaixo:
- Preencher o formulário de cadastro de inscrição para Atleta, Técnico de Time ou Líder de Equipe. Informe vínculo associativo, nome completo, CPF, e-mail, celular,
modelo e tamanho de camiseta, numeração do chinelo personalizado, modalidades e categoria.
- O participante deverá estar em dia com a associação, sem qualquer pendência financeira.
- Taxa de participação de R$200 (duzentos reais) por participante, que deverá ser paga através de depósito bancário, transferência, débito em conta, boleto, cartões de
crédito ou débito até 06 de março de 2020. O participante que não efetuar o pagamento da taxa até data prevista será excluído automaticamente da competição.
- Em 2020, a taxa poderá ter descontos mediante reserva e hospedagem de convidados maiores de 12 anos, no Esporte Clube Satélite, no período de 12 a 15 de março.
O limite de valor da menor taxa é de R$120 (cento e vinte reais), mesmo que o associado leve mais do que 4 (quatro) convidados, conforme segue:
- 1 (um) convidado, taxa de R$180; 2 (dois) convidados, taxa de R$160; 3 (três) convidados, taxa de R$140; 4 (quatro) convidados, taxa de R$120.
- Após validação de inscrição, realizar o pagamento da taxa. Em caso de escolha via débito em conta, o pagamento será lançado nos meses de fevereiro ou março de
2020. Os dados bancários devem estar atualizados.
- Caso haja inadimplência na taxa de participação, o pagamento deverá ser feito via depósito ou transferência bancária, sob o risco de cancelamento da inscrição após
data prevista.
- O participante que não tiver documentação completa no seu cadastro de associado Assetj será excluído automaticamente da participação do evento.
- Cada time poderá inscrever no máximo 14 participantes, sendo 12 Atletas, 1 Técnico e 1 Líder.
- Técnico ou Líder que participar como Atleta de Time ocupará ambas vagas.
- Cada time poderá inscrever no mínimo 08 e no máximo 12 Atletas, devendo ser respeitada a seguinte proporcionalidade e as normas do Estatuto da Assetj:

SOCIETY, FUTSAL, BASQUETE E VÔLEI

- 60% dos inscritos deverão ser associados e servidores do Tribunal de Justiça ou que comprovarem exercício nas dependências do Judiciário;
- 40% dos inscritos poderão ser dependentes ou associados sem ligação de trabalho no Judiciário (art.2°- estatuto da ASSETJ).
- Os arredondamentos dos percentuais sempre serão para maior.

5. SOBRE A PARTICIPAÇÃO
-

A participação é restrita a duas modalidades para os campeonatos;
O Líder de Equipe obrigatoriamente deverá ser associado titular da Assetj;
O Técnico de Time obrigatoriamente deverá ter idade superior a 18 anos;
Não será permitida, em hipótese alguma, que os participantes disputem em Times concorrentes.

-

Elaborar e divulgar a tabela oficial;
Supervisionar as partidas;
Tomar providências de ordem técnica, organizacional e disciplinar necessárias ao campeonato;
Examinar os recursos das equipes e providenciar as soluções quando necessárias;
Comunicar as equipes e aos atletas as punições a eles impostas;
Oferecer assistência médica durante todo período dos Jogos.

6. COMPROMISSOS DOS JOGOS DO JUDICIÁRIO
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