UCAM BAJA
REGULAMENTO
FUTEBOL UCAM BAJA MARÇO DE 2019 – Primeira versão*
*Este regulamento está sujeito a retificações, por isso, fique atento as atualizações pelas redes sociais ou com
algum membro da equipe UCAM BAJA.

EVENTO
O “Futebol UCAM BAJA” ocorrerá no dia 16 de março de 2019 pontualmente às 08h na
Universidade Candido Mendes – Campos (Rua Anita Peçanha, 100 – Parque São Caetano,
Campos dos Goytacazes – RJ).

Classificação Indicativa:



Para jogadores: +16 anos
Para torcida: Livre

Inscrições
As inscrições serão realizadas pelos seguintes membros:
Luís Guilherme – (22) 99284-3552
Tayná Azevedo – (22) 99863-9864
Vitória Victor – (22) 99717-1618
Por telefone ou pelas redes sociais:
Facebook: facebook/ucambaja/
Instagram: @ucambaja

Etapas para realização de inscrição:
Para a conclusão da inscrição do time, é necessário:
 Um capitão para o time que seja maior de 18 anos;
 Um time com no mínimo 05 (cinco) jogadores e no máximo com 09 (nove) jogadores exceto o
capitão, sendo todos maiores de 16 anos;
 Preencher o formulário de inscrição respeitando o prazo de envio (até dia 14/03/19 as 23h);
 Realizar o pagamento da inscrição de R$60,00 (sessenta) reais respeitando o prazo de
pagamento (até dia 14/03/19 as 23h);

Os times
Os jogadores da partida, incluindo o capitão, deverão:
 Estar com trajes adequados para atividade física. Sendo impossibilitado de jogar caso: esteja sem
camisa e/ou descalço;
 É obrigatório o uso de chuteiras;
 Chegar com 15 minutos de antecedência para a realização da confirmação de inscrição;
Será opcional o uso ou não uso de luvas para o goleiro;

Entrada
Só será permitida a entrada no campo dos jogadores, se:
 Todos os jogadores incluindo o capitão estiverem portando o Documento de Identificação, no
ato da verificação de inscrição;
 Todos os jogadores incluindo o capitão estiverem devidamente uniformizados com os coletes.
 Não estiverem apresentando nenhum tipo de sintoma de: embriagues, alucinações, enjoo ou
inaptidão física e/ou psicológica;

Torcida
A torcida poderá assistir aos jogos do lado de fora sendo EXTREMAMENTE PROIBIDA a entrada
no campo podendo levar a desclassificação do time.

Os jogos
O time que não comparecer no horário estipulado, com tolerância máxima de 10 (dez) minutos,
perderá a partida por WO. Em caso de não comparecimento dos dois times e/ou quantidade mínima de
jogadores (seis jogadores), ambos serão eliminados da competição.
A partida entre os times será decidida por sorteio e terá a duração de 30 (trinta) minutos, sendo 15
(quinze) minutos para primeiro e segundo tempo.
Em caso de empate haverá disputa de pênaltis “mata-mata”.
Não haverá tempo de acréscimo.

HORAS PAC
A distribuição de horas PAC (Programa de Atividades Complementares) será a todos os alunos da
Universidade Candido Mendes que comparecerem ao evento. Totalizando 10 (dez) horas PAC.

Vencedor
Haverá apenas um time vencedor que levará para casa a Taça BAJA da primeira edição do Futebol da
equipe UCAM BAJA.

Observações finais

Está permanentemente proibida com risco de desclassificação de times, os seguintes tópicos:
 Consumo e/ou venda de bebidas alcoólicas e entorpecentes;
 Entrada sem camisa (seja jogador ou torcida);
 Atos de vandalismo;
 Venda de alimentos;
A equipe UCAM BAJA estará presente para auxiliar a torcida e os jogadores em caso de dúvidas.

