SELETIVA CAARJ - Basquete
II Jogos de Verão 2018
Etapa Vitória - ES

I – DO REGULAMENTO
ARTIGO 1º - Este regulamento se destina a dar diretrizes a Seletiva da
Equipe de Basquete da CAARJ para participar dos II Jogos de Verão das
Caixas dos Advogados a ser realizado entre os dias 09 a 14 de janeiro de
2018.
ARTIGO 2º - Farão parte deste REGULAMENTO todos os anexos, em
especial as regras da FIBA – Federação Internacional de Basquetebol.
ARTIGO 3º - A adesão ao presente regulamento se efetivará no ato da
inscrição e não comportará qualquer ressalva ao mesmo por parte dos
participantes.

II – DA SELETIVA
ARTIGO 4º - A organização, coordenação e direção desta Seletiva será de
responsabilidade da Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Rio
de Janeiro – CAARJ
ARTIGO 5º - Esta Seletiva tem por objetivo selecionar os representantes,
do sexo masculino, da CAARJ no Torneio de Basquete dos Jogos de Verão
das Caixas dos Advogados de 2018.

III – DAS INSCRIÇÕES
ARTIGO 6º - As inscrições (ANEXO I) para a Seletiva deverão ser
realizadas até o dia 30/11/2017 e as mesmas deverão ser encaminhadas
para o e-mail: basquete@caarj.org.br

IV – DOS PARTICIPANTES
ARTIGO 7º - Poderão participar desta Seletiva todos os advogados do
sexo masculino regularmente inscritos (principal e/ou suplementar) na
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Rio de Janeiro.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Além de serem advogados os participantes
deverão cumprir as seguintes exigências:
I - Estar adimplente com suas obrigações financeiras perante a Ordem dos
Advogados do Brasil, bem como não está incompatível com o exercício da
advocacia;
II - A identificação do atleta/advogado, durante a seletiva, será feita,
obrigatoriamente, pela apresentação da carteira de advogado fornecida pela
Seccional com inscrição na OAB.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Considera-se efetivamente inscrito, o atleta
que tiver seu pedido de registro aceito pela CAARJ, o que não impossibilita
que o mesmo seja considerado irregular em razão de fatos que venham a
ser conhecidos no decorrer do Campeonato.
ARTIGO 8º - A CAARJ se exime de qualquer responsabilidade no tocante
a acidentes ou problemas de saúde que vierem a acontecer com atletas
durante os jogos da Seletiva, sendo tal responsabilidade única e exclusiva
do próprio atleta.

V – DOS CRÍTERIOS DE AVALIAÇÃO
ARTIGO 9º - Será realizado um treinamento, sob avaliação técnica de um
ex-jogador da modalidade Basquetebol, o qual será responsável pela
escolha dos jogadores que irão representar a equipe de Basquete da CAARJ
para participar dos II Jogos de Verão das Caixas dos Advogados a ser
realizado entre os dias 09 a 14 de janeiro de 2018.

VI – LOCAL E HORÁRIO
ARTIGO 10º - A Seletiva está designada para o dia 02/12/2017 às 10h no
Clube Israelita Brasileiro, localizado na rua Barata Ribeiro, 489 Copacabana, Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2017.

ANEXO I

FICHA DE INCRIÇÃO JOGOS DE VERÃO

Nome:_______________________________________________________
________________
Número de OAB: _______________
RG: ___________________
CPF: ___________________
Data de Nascimento: ______/______/______
Endereço:
____________________________________________________________
_________
____________________________________________________________
________________________

CEP:_______________ Cidade:__________________________________
Estado: __________
Telefone fixo: (____) ________________
Celular: (____)_____________________
E-mail: _____________________________________

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
AV. MARECHAL CÂMARA, 210 – CASTELO – RIO DE JANEIRO/RJ – CEP
20020-080
TELEFONE: (21) 2730-6525
CASA DO ADVOGADO

