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CONVITE A DJR ESPORTES lança a 12ª edição da Copa DJR 

Libertadores de Base. Competição que cresce a cada ano em 2018 foram 
6.598 atletas, 263 equipes além de passar por cidades do estado de São Paulo 
e neste ano promete mais de 30 cidades.    

A competição acontece de forma regionalizada até as oitavas de finais, 
diminuindo custos, jogando nas sub sedes e depois na sede, a partir das 
quartas de finais ocorre o cruzamento entre sedes e só na semi final ocorre o 
cruzamento entre sedes distantes como Capital x Interior e Capital x Litoral 
ou Capital x Vale do Paraiba. A partir de novembro apenas. A ideia da Copa 
DJR Libertadores é agregar o maximo possivel de equipes e ideias dentro do 

mesmo torneio, confrontando forças diferentes e trabalhos diferentes, onde nem sempre o clube profissional vence, 
revelando diversos talentos e jogadores ao longo desses anos todos, muitas captações de jogadores foram feitas no 
torneio em jogos de clubes x projetos. 

SEDES: A primeira fase é regional, dentro de cada sede, teremos sub sedes onde serão formados grupos por 
proximidade conforme a quantidade de inscrições. Na segunda fase o primeiro mata/mata é dentro da própria sub-
sede, nas oitavas os cruzamentos são dentro da sede ainda, só nas quartas de finais ocorrem o cruzamento entre 
sedes (exemplos: vale do paraiba x litoral norte, interior 1 x interior 2, capital leste x capital sul …). Para semi final 
haverá o cruzamento entre sedes mais distantes. Nas quartas e semi finais haverá sorteio dos jogos. Essas fases de 
cruzamento entre sedes (quartas/semi/final) é em jogo único e campo neutro. 

SEDES 

INTERIOR 
(Sub 10-12-14-16-18) 

CAPITAL 
(Sub 08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20) 

LITORAL / VALE 
(Sub 10-12-14-16-18) 

Sub Sedes Sub Sedes Sub Sedes 

São Carlos 
Araraquara e 

Região 

Porto Ferreira 
Rio Claro 
e Região 

Campinas 
Americana  
e Região 

Zona Sul 1  
Zona Sul 2, ABCDM, 

Litoral Sul 
Vale do Paraíba 

 

Ribeirão Preto 
Batatais 
e Região 

Bauru 
Lins 

e Região 

SJ Rio Preto 
Itapolis 

Catanduva 
E Região 

Zona  
Norte e Oeste 

Zona Leste 
Alto Tiete 

Litoral Norte 
 

Atibaia 
Bragança 
e Região 

Sorocaba 
Indaiatuba 

e Região 

Se alguma categoria tiver menos de 3 inscritos na sua sub-sede poderá juntar duas sub sedes para garantir o mínimo de 4 equipes no grupo. 

. 
GRUPOS:Os grupos na primeira fase devem constar de 4 a 10 equipes, grupos de 4 serão em ida e volta, grupos de 
5 a 10 serão em turno único, garantindo assim de 4 a 9 jogos na primeira fase que vai de junho, parando em julho, 
até inicio de setembro, casando tabela com outras competições. 

TAÇA DE PRATA: As equipes eliminadas na primeira fase da Copa DJR Libertadores, categorias disputam a 
Taça de Prata. Nesta competição jogam as equipes eliminadas na primeira fase da Libertadores mais novos 
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times que se inscreverem. Com essa competição não importa o nível da sua equipe todos terão competição até dezembro 
pagando apenas uma inscrição, além de manter a competividade e a busca pelo título. 

IDADE / INSCRIÇÃO DE ATLETAS / CAMPO: Nas categorias podem ser inscritos sempre 3 anos, exemplo: Sub 18 podem 
jogar 2001/02/03, no Sub 17 02/03/04 e assim por diante. Os atletas serão inscritos através de relação nominal, com 
apresentação do RG original para conferencia. Os campos que receberão as partidas terão de ser aprovados, campos que 
já receberam jogos anteriores poderão ser aprovados mediante fotos atuais, novos campos somente mediante visita, taxa 
de fiscalização R$ 20,00 para despesas do fiscal. Essa medida visa garantir a mínima qualidade nos locais que receberão os 
jogos. 

PREMIAÇÃO: Serão premiados até 21 atletas de cada equipe campeã e vice com medalhas e/ou mini troféus e os dois 
membros da comissão técnica, as duas finalistas tambem ganham trofeu, além do artilheiro, melhor técnico, melhor 
jogador e melhor goleiro.  

FINAIS: As finais acontecem no CDC Parque Bristol, 7 jogos num sabado e num outro campo a ser definido 5 jogos. 

QUANTIDADE DE ATLETAS: Cada equipe pode inscrever 30 atletas por categoria/equipe na primeira fase, depois serão 
abertas mais 5 vagas a partir da segunda fase. Atletas podem jogar em duas ou mais categorias apenas necessitam ser 
inscritas nas duas. 

INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM: 
1 Categoria – R$ 200,00 
2 Categorias – R$ 360,00 (R$ 180,00 cada) 
3 Categorias – R$ 480,00 (R$ 160,00 cada) 
4 Categorias – R$ 520,00 (R$ 140,00 cada) 
5 Categorias ou mais – R$ 120,00 cada 
BRINDE APROVEITE  – Será concedido um BRINDE para equipes que se inscreverem e PAGAREM: 
Até 20/05 – 2 Bolas Magussy Evolution para cada categoria! 
Até 30/05 – 1 Bola Magussy Evolution para cada categoria! 
PARCELAMENTO – É possível parcelar o valor apenas no cartão de crédito em até 6x com juros, ou até 3x sem juros. 
Obs: Para quem quiser pagar no cartão levamos a maquina até voces, só agendar conosco uma visitaao seu local ou vir ao nosso escritório. 

Categorias Anos Tempo 
de jogo 

1ª FASE - CAPITAL 
(2 equipes pagam)* 

1ª FASE 
LITORAL/VALE/INTERIOR 

ELIMINATÓRIAS 
Trio + Mesário 

(2 equipes pagam)* 
Sub 08 11/12/13/14 20X20 

R$ 70,00 no campo 
R$ 60,00 via deposito 
(1 Arbitro / 1 Mesario) 

xxxxxxxxx 
R$ 90,00 no campo 

R$ 80,00 via deposito 
(2 Arbitros/1 Mesario) 

xxxxxxxxxxxx 
As equipes decidirão no 
congresso se teremos 1 
ou 2 arbitros por jogo 

na primeira fase 

A equipe da casa deve 
disponibilizar a arbitragem 

(Trio+Mesário). 
 

No Congresso Técnico 
vamos estabelecer regras e 

condições com todas as 
equipes. 

R$ 120,00 no campo 
R$ 100,00 via deposito 

 
 

Sub 09 10/11/12/13 20x20 
Sub 10 09/10/11/12 20X20 
Sub 11 08/09/10 20X20 
Sub 12 07/08/09 20X20 
Sub 13 06/07/08 25x25 
Sub 14 05/06/07 25X25 
Sub 15 04/05/06 25X25 
Sub 16 03/04/05 30x30 
Sub 17 02/03/04 30x30 
Sub 18 01/02/03 30x30 
Sub 20 3-98/99/00/01 30x30 

FINAIS E 3º/4º - TODAS CATEGORIAS E DIVISÕES R$ 150,00 

CONTATO: 11 3975-6660 telefone e Whats Empresarial das 10:00 as 18:00 hrs de Segunda a Sexta 

INSCRIÇÃO ATÉ 14/06 

PAGAMENTO ATÉ 14/06 

ABERTURA  DIA 08/06 - CDC PQ BRISTOL 09 HRS 
Participar da abertura valem 5 pontos na classificação 
CONGRESSO TÉCNICO – OBRIGATÓRIO - A DEFINIR 


