Prefeitura Municipal de Erechim
Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Turismo
1. REGRA: Os jogos serão realizados de acordo com as Regras Oficiais da Federação Gaúcha de Bocha – Regra Mundial;
2. A competição será realizada POR EQUIPE (Simples/Dupla/Trio), sendo composta por no máximo 04 (quatro) jogadores/atletas por jogo;
3. As equipes poderão inscrever no máximo: 06 (seis) atletas, 01 (um) Técnico e 01 (um) Responsável por equipe;
4. A competição está aberta para os Gêneros (Masc/Fem), realizadas separadamente;
5. Os jogos serão realizados durante a semana;
6. Idade mínima de 16 (dezesseis) anos para a inscrição;
7. Cada Clube/Empresa/Associação/Agremiação poderão inscrever quantas EQUIPES desejarem em cada gênero;
8. As equipes serão responsáveis pela arbitragem nas primeiras Fases da Competição, somente nas Fases de Mata-mata, Semifinais e Finais a contratação da arbitragem
será por conta da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo;
9. Obrigatoriedade de participação de todas as equipes inscritas (1 responsável) na Reunião Técnica que será realizada após a data limite das inscrições;
10. INSCRIÇÕES: Poderão ser inscritos somente atletas que comprovarem vínculo com a cidade de Erechim e Jurisdição:
– Título de Eleitor (deverá estar com ele em vigor em Erechim até a última partida da competição/da sua equipe);
– Comprovante de Residência em Erechim: água ou luz (no nome do atleta);
– Vinculo empregatício regularizado (através da carteira de trabalho assinada): ter no mínimo 04 (quatro) meses de carteira assinada em alguma empresa de Erechim ou
Jurisdição (em vigor) e deverá permanecer até a última partida da competição (da sua equipe) com algum vínculo empregatício em Erechim;
– Ser proprietário ou sócio-proprietário de Empresas instaladas em Erechim ou Jurisdição (registrada oficialmente);
– Caberá ao Atleta Protestado apresentar as provas descritas acima (autenticadas em cartório) ou originais para comprovar o vínculo com a cidade de Erechim e Jurisdição.
11. Cada equipe deverá apresentar no ato da inscrição a Cancha que jogará (descrever na inscrição);
12. Prazo de inscrições: de 10/02/2021 ao dia 15/03/2021;
13. A reunião técnica será no dia 01/04/2021.

