SÃO GONÇALO, 24 de janeiro de 2018.

CIRCULAR 02/2018
INFORMAÇÕES PRELIMINARES DA 18ª EDIÇÃO (DURANTE O ANO 2018):
1. Estipulação prévia de multas para questões de não conformidade com regulamento, serão
adicionadas ao regulamento:
a. Questões disciplinares: de R$ 20 a R$ 50, por ato
b. Questões de risco a patrimônio, sem danos: R$ 20,00 por ato
c. Questões de patrimônio, com danos: Valor aplicado ao dano
d. Questões de uniforme não conformes: R$ 20,00 por peça
2. Quantidade de times e formato:
a. A Taça Integração terá para a 18ª Edição a previsão de 24 equipes participantes
b. Serão distribuídas em 8 grupos formados por 3 equipes.
c. Cada grupo se classificam 2 equipes.
d. Serão 3 dias de torneio a saber:
i. Dia 1: Grupos A, B, C e D
ii. Dia 2: Grupos E, F, G e H
iii. Dia 3: Oitavas, Quartas, Semifinais e Finais
e. Dependendo das embaixadas inscritas, a coordenação se achar necessário, poderá
realizar disputa de grupos fora da cidade de São Gonçalo.
3. Uniformes. Devido à grande quantidade de equipes com uniformes muito parecidos (cor igual) na
17ª edição, o que prejudicou a estética do torneio, para a 18ª edição será pedido para que as
equipes levem uniformes reservas com a mesma numeração do uniforme principal. O não
cumprimento dessa regra, será aplicada multa como informada acima.
4. Convites para participação. O torneio ainda colherá registro de interesse de participação e após
avaliação realizará a seu critério os convites as equipes. Os critérios avaliados são, não
necessariamente nessa ordem: histórico de participação no torneio, embaixadas com liderança
reconhecidamente amigas e apoiadoras do torneio, equipes campeãs em seus DAERs, campeãs
do torneio, etc. Lembrando: não necessariamente a ausência ou a presença desses pontos
garante ou não a participação no torneio, mas serão pontos levados em consideração.

Lucas M. Tavares
Coordenador da TAÇA INTEGRAÇÃO

