INFORME
JUBs – FUTEBOL
INFORMAÇÕES GERAIS
Data: 19 a 25 de MAIO.
Cidade: Caruaru/PE.
Local: Centro de Treinamento do Clube Atlético do Porto – Ninho do Gavião.
Endereço: R. Gonçalo Coelho, 401 - Maurício de Nassau, Caruaru - PE, 55014-020.
1. Não será permitida a participação de alunos/atletas convidados em nenhuma competição do
Calendário da Temporada 2019;
2. Poderão participar dos JUBs Futebol 2019 os(as) alunos(as)-atletas nascidos no período
compreendido entre 1º de janeiro de 1994 a 31 de dezembro de 2001;
3. Nos JUBs Futebol, em ambos os naipes, ficam liberadas as inscrições de até 02 (dois)
alunos(as)-atletas fora do limite de idade estabelecido;
4. Serão permitidas as inscrições de 01 IES por FUE até completar o limite máximo de 16 equipes
em cada modalidade/naipe. Caso o número máximo de equipes não seja atingido, a FUE já
inscrita poderá inscrever a segunda e a terceira IES.
O quantitativo máximo de atletas, Comissão Técnica e oficiais nas modalidades serão conforme
tabelas abaixo:
Modalidades
Futebol

Alunos(as)-Atletas

Comissão Técnica

Feminino

Masculino

Feminino

Masculino

22

22

Até 04

Até 04

Inscrições:
1. As inscrições Quantitativas das primeiras IES por FUE, até o limite máximo de 08, serão
conforme o prazo abaixo:
De 22 a 26 de abril.
2. Para as FUES já inscritas, caso o limite máximo não tenha sido atingido, o sistema será aberto
para a inscrição das segundas IES, conforme o praz abaixo:
De 02 a 03 de maio.

3. As inscrições Nominais serão conforme o prazo abaixo:
De 30 de abril a 03 de maio.
Cronograma:
DOM

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SÁB

19/Mai

20/Mai

21/Mai

22/Mai

23/Mai

24/Mai

25/Mai

CH / RI

C

C

C

C

C

C/S

Legenda: CH – Chegada / RI – Reunião Informativa / C – Competição / S – Saída

Observações:
 O sistema da CBDU será aberto para as inscrições às 12h00min, horário de Brasília.
 O valor de cada inscrição individual será informado pela FUE de cada estado.
 Em caso de desistência de participação na competição, após o pagamento da taxa, o valor
pago não será reembolsado.
 A IES é responsável pela hospedagem, alimentação e transporte dos atletas/equipes.
 Maiores informações poderão ser adquiridas no Regulamento Geral dos JUBs 2019, a ser
publicado em nosso site, www.cbdu.org.br.

