INFORMAÇÕES
 DA PARTICIPAÇÃO:
Poderão participar equipes do município de Paulínia, sendo que o campeonato somente
será realizado se houver no mínimo 4 (quatro) equipes inscritas na categoria. As
categorias em disputa serão: Sub 17, 1ª Divisão, 2ª Divisão e Veterano.
As equipes poderão inscrever no mínimo 16 e no máximo 25 atletas, sendo até 07
atletas sem vínculo com o município. (com exceção do Sub 17 onde serão aceitos apenas
03 atletas sem vínculo e o Veterano sendo 5 atletas com idade entre 35 e 39 anos,
nascidos entre 1983 e 1987, onde estes deverão residir ou ter vínculo com o município.
Documentos necessários para inscrição: Somente a Ficha de Inscrição digitalizada.
Os jogos acontecerão nos Campos Municipais de Paulínia, sendo aos sábados no período
da tarde SUB 17 e Veterano, domingo no período manhã e tarde a 1ª e 2ª Divisões, com
início previsto para o final do mês de agosto.
 INSCRIÇÕES:
As Fichas de Inscrições estarão disponíveis no site da Prefeitura ou Facebook da
Secretraria de Esportes a partir do dia 07/07/2022.
Cada equipe para participar do Campeonato deverá doar 01 (uma) cesta básica no ato da
inscrição. (Categoria Sub 17 terá isenção da cesta básica)

As inscrições serão realizadas nos dias 30 de julho e 06 de agosto de
2022 das 12h as 16h no Ginásio de Esportes Vicente Amatte - Centro.
CATEGORIAS E IDADES:
1ª DIVISÃO

Idade mínima nascidos em 2006

2ª DIVISÃO

Idade mínima nascidos em 2006

SUB 17

Nascidas entre 2005/2006/2007/2008

VETERANO

Idade mínima nascidos em 1982, podendo
participar 5 atletas nascidos entre 1983 e 1987

OBS: - Atletas de 16 e 17 anos poderão participar das categorias 1ª Divisão e 2ª Divisão,
somente com autorização expressa dos pais ou responsável legal sob pena de serem
impedidos da participação do campeonato municipal de Futebol Amador 2022.

