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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 09 a 12 de março de 2023, no
Esporte Clube Satélite, em Itanhaém.




2. Prazos


O período das inscrições será de 20 de outubro a 15 de dezembro de 2022, com data limite para
pagamento de taxa de participação em 15 de dezembro de 2022.




3. Sobre a participação



A participação é restrita a duas modalidades para os campeonatos, sendo livre para os torneios;
O Líder de Equipe obrigatoriamente deverá ser associado titular;
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.


4. Disputas


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).



Modalidade
Campeonatos de Futsal, Society, Vôlei e Basquete.
Torneios de Truco, Dominó, Xadrez, Sinuca e Tênis de Mesa.
Jogos Digitais - Fifa 23.



Não serão aceitos atletas em equipes com idades diferentes das indicadas acima, exceto nos
torneios de Truco, Dominó, Xadrez, Sinuca e Tênis de Mesa e Jogos Digitais com torneios de Fifa 23,
que não possuem divisão por idade.



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 atletas menores de idade, acima de 14 anos, poderão participar dos Jogos desde que sejam
dependentes de associados titulares, sob termo de responsabilidade assinado pelo responsável.
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5. 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. Informar
vínculo associativo, nome completo, CPF, e-mail, celular, tamanho de camiseta, modalidades e categoria;
O participante deverá estar em dia com a associação, sem qualquer pendência financeira;
Taxa de participação de R$ 180 (cento e oitenta reais), que deverá ser paga através de depósito bancário,
transferência, PIX, débito em conta, boleto, cartões de crédito ou débito até 15 de dezembro de 2022.  
O participante que não efetuar o pagamento da taxa até a data prevista será excluído automaticamente da
competição;
Após validação de inscrição, realizar o pagamento da taxa. Em caso de escolha via débito em conta,  
o pagamento será lançado nos meses de novembro ou dezembro de 2022. 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, exceto nos torneios e jogos digitais, 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 vínculo de trabalho no Judiciário
(art.2°- estatuto da ASSETJ).
Os arredondamentos dos percentuais sempre serão para maior.




6. Prêmios


Os melhores colocados serão premiados com troféus e medalhas, distribuídos da seguinte forma:



Campeonatos de Futsal, Society, Vôlei e Basquete

1º lugar: 1 Troféu de ouro para o time e até 14 medalhas de ouro aos vencedores.

2º lugar: 1 Troféu de prata para o time e até 14 medalhas de prata aos vencedores.

3º lugar: 1 Troféu de bronze para o time e até 14 medalhas de bronze aos vencedores.



Torneios de Truco e Dominó | 1º lugar: 2 Troféus de ouro para a dupla vencedora



Xadrez, Sinuca e Tênis de Mesa | 1º lugar: 1 Troféu de ouro para o vencedor



Jogos Digitais - Fifa 23

1º lugar: 1 Troféu de ouro para o vencedor

2º lugar: 1 Troféu de prata para o vencedor

3º lugar: 1 Troféu de bronze para o vencedor
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7. Jogos Digitais


Integrante do Evento Jogos do Judiciário, o Torneio do Jogo FIFA 23 será realizado nos dias 10 e 11
de março de 2023, sem restrições de faixa etária.




7.1. Participação




Serão permitidas 32 inscrições, sendo 16 duplas, com participação de duas partidas na fase
eliminatória. Ao se inscrever, o atleta (e seu responsável) aceitam todos os termos previstos neste
regulamento. Menores de 14 anos participarão mediante assinatura do termo de responsabilidade.



As inscrições serão realizadas nos dias 9, a partir da chegada dos atletas, e 10 de março, até 12h, no
espaço do Evento.



No início do torneio, a participação de cada atleta será validada mediante apresentação da
identidade de associado na data, horário e local previstos neste regulamento, bem como autorização
da participação dos pais ou responsáveis.



Não haverá tolerância para atleta que se apresentem fora do prazo de check-in.



Os atletas devem comportar-se de maneira sociável, mantendo conduta amigável perante
competidores, espectadores e membros oficiais do evento.



Todos os atletas, no ato da inscrição, estão cientes e deverão assinar um termo de autorização de
imagem, para participar da premiação, registrar fotografias, ou qualquer outro evento social que
envolva o torneio.



Caso haja algum problema, que não permita a continuação do jogo, tais como falta de luz,
problemas no vídeo game ou problemas de mídia do jogo, proceder-se-á da seguinte forma: Quando
possível, será aberta uma nova partida, no qual deve ser jogado somente o tempo restante, com o
mesmo placar vigente anteriormente a queda.




7.2. Lista de Espera




Será elaborada uma lista de espera em ordem de inscrição. Caso qualquer atleta solicite o
cancelamento de sua inscrição, será substituído pelo primeiro inscrito na ordem da lista.



7.3. Chaveamento e classificação



Os 32 inscritos serão divididos em chaves, a partir de sorteios aleatórios. Os atletas disputam 2
jogos (ida e volta), contra cada oponente da chave. Os critérios das disputas serão definidos através
dos saldos de gols (gols pró e gols contra).



Nas fases eliminatórias, assim como nas finais, não haverá critérios de Gol Fora. Em caso de
empate, o saldo de gols prevalecerá. Caso haja empate em ambas partidas, será realizada em
penalidades máximas.
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7.4. Configurações das Disputas




Os atletas terão antes da partida 1 minuto para personalização de controle ou escolher o modo de
controle (Clássico, Alternativo ou Personalizado) e 1 minuto para personalização de táticas,
formações e line-up. Não serão tolerados atrasos.





Seleções: Livre escolha;
Dificuldade da Partida: Internacional ou Lendário, com tempo estimado de 6 minutos;
Câmera da Partida: Padrão ou comum, mediante acordo entre os competidores;
Lesões: Ligado;
Radar: 2D ou 3D
Definições de Volume: Padrão.


7.5. Advertência




O atleta que realizar ações que não seguem o regulamento sofrerão advertência. A reincidência nas
infrações é passível de desclassificação. Não serão permitidas:





Comunicação entre atleta e espectadores;
Selecionar o goleiro em qualquer momento da partida;
As 03 (três) substituições permitidas durante os jogos só poderão ser realizadas no intervalo das
partidas, mas somente quando estiver com a posse da bola e o jogo paralisado (exemplo: Falta,
tiro de meta, lateral). A tentativa de mais substituições ou interromper a partida para
substituições é passível de advertência e desclassificação;
Pausar o jogo em qualquer ocasião.


7.6. Desclassificação




Caso haja indício de infração das regras, o atleta poderá ser eliminado da competição. São passíveis
de desclassificação automática, sem direito a qualquer tipo de reclamação:

Não comparecer ao local do evento na hora de suas partidas;
Usar linguagem vulgar quando estiver dentro da área do torneio. Não será permitido dirigir
palavras, desafios, ironias, gestos e afins ao adversário.
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8. Compromissos dos Jogos do Judiciário





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 os atletas as punições a eles impostas, sendo Advertência Verbal,
Repreensão Verbal e Desclassificação;
Adicionar ou modificar alguma regra, na existência de alguma situação não prevista, se
necessário, ou seja, o regulamento e formato da competição, poderá ser alterado a qualquer
momento sem aviso prévio;
Oferecer assistência médica durante todo período dos Jogos.


9. Disposições Legais e Dados Pessoais





O atleta assume a responsabilidade exclusiva por danos, incluindo danos pessoais e/ou danos à
propriedade, causado ou alegado ser causado por participar de qualquer torneio com aceitação,
transporte e manuseio, perda ou uso de qualquer prêmio;
Consente para uso da organização seu nome, imagens, fixas ou em movimento, uso de imagem
no site e redes sociais que cuidam da divulgação do evento e em toda e qualquer publicidade e
propaganda para os mesmos, sem qualquer atribuição adicional, notificação ou compensação
adicional, exceto quando proibido por lei.


10. Direitos Reservados




A organização se reserva ao direito de ajustar e modificar as regras acima, sem aviso prévio, para
melhor adequação dos Jogos do Judiciário.

