Durante todo o período de avaliação, o clube NÃO se responsabiliza por: ESTADIA, TRANSPORTE ou ALIMENTAÇÃO;

INSCRIÇÃO SOMENTE COM A APRESENTAÇÃO DO ATESTADO CARDIOLÓGICO
O atestado deverá ser um laudo médico, assinado por um cardiologista. (Sem este não será realizada a inscrição).
TODOS OS ITENS CITADOS ABAIXO SÃO SUJEITOS À EXCLUSÃO DO TESTE / AVALIAÇÃO TÉCNICA

01 - PROIBIDO, a entrada de pais / responsáveis / amigos no campo de avaliação;
02 - PROIBIDO, CONTATO com avaliadores ANTES / DURANTE / DEPOIS da avaliação;
03 - PROIBIDO, GRITAR ou DIALOGAR com os jogadores em teste;
04 - PROIBIDO, o jogador em teste se ausentar do grupo ou do campo de avaliação para dialogar com pais / responsáveis / amigos;
05 - PROIBIDO, CAMISA de OUTRO CLUBE seja nacional ou internacional.
NP01 *Caso o Goiás Esporte Clube ache necessário, poderá ENCERRAR a AVALIAÇÃO ou DISPENSAR o jogador em teste a
qualquer momento; NP02 *O resultado da avaliação será fornecido somente no ÚLTIMO DIA DE TESTE. Os jogadores deverão
COMPARECER e PERMANECER até o final de todo o PROCESSO de avaliação; NP03 *As (duas) fichas de INSCRIÇÃO e
NORMAS deverão ser apresentadas no ato da inscrição com a devida ASSINATURA (Reconhecido Firma) do PAI ou MÃE do
jogador a ser avaliado. Em anexo o jogador deverá apresentar: *ATESTADO MÉDICO CARDIOLOGICO/ *DECLARAÇÃO
ESCOLAR ou CERTIFICADO de CONCLUSÃO do ENSINO MÉDIO/ * CÓPIA do R.G. do PAI ou MÃE/ * Cópia do R.G. do Jogador a
ser avaliado; NP04 * Somente será avaliado o jogador que estiver DEVIDAMENTE INSCRITO para a determinada DATA / LOCAL
/ HORÁRIO; NP05 * Poderá facilmente ocorrer AVALIAÇÕES em que NENHUM jogador em teste seja aprovado. Portanto o
Goiás Esporte Clube não tem nenhuma OBRIGAÇÃO com o jogador em teste. Tudo dependerá da COMPARAÇÃO entre
JOGADOR EM TESTE e ATLETA FEDERADO no GOIÁS; NP06 * Os DIAS, HORÁRIOS e LOCAIS das avaliações, serão os
ESTABELECIDOS pelo Goiás Esporte Clube. Em HIPÓTESE ALGUMA o jogador em teste PODERÁ ESCOLHER os mesmos. Sendo a
programação totalmente SUJEITA A ALTERAÇÕES; NP07 * O jogador APROVADO na primeira avaliação (semana em teste),
SEGUIRÁ EM TESTE para a segunda e terceira etapas, agora junto com o GRUPO de jogadores federados da base do Goiás
Esporte Clube. Podendo ser REPROVADO ou NÃO pelo TREINADOR da respectiva CATEGORIA; NP08 * Em caso de CHUVA, a
confirmação ou cancelamento da avaliação, SOMENTE no LOCAL agendado; NP09 * O jogador em teste deverá apresentar o
MÍNIMO de CONDICIONAMENTO FÍSICO para conseguir realizar os fundamentos básicos do futebol. Portanto é necessário que
ANTES de efetuar sua AVALIAÇÃO TÉCNICA no Goiás Esporte Clube, o jogador realize TREINOS PREPARATÓRIOS, específicos
para o FUTEBOL; NP10 * No dia da avaliação, o atleta deverá comparecer com CAMISA, CALÇÃO e MEIÃO todos na COR
BRANCA (exceto goleiros) ou logicamente com o UNIFORME BRANCO do GOIÁS. Os materiais: CHUTEIRA e CANELEIRA são
INDISPENSÁVEIS. NP11 * Todos os documentos apresentados para inscrição serão arquivados no Departamento de Captação
de Atletas. Portanto NÃO serão devolvidos em hipótese alguma. NP12 * O Departamento de Captação de Atletas mantém
um protoloco de avaliação que utiliza-se de circuito com exercícios técnicos, fundamentos e mini-jogos, onde serão préselecionados alguns jogadores para continuar em teste juntamente com o grupo de atletas federados no Goiás Esporte Clube.
O Futebol é um esporte de intenso CONTATO FÍSICO. Portanto o Goiás Esporte Clube NÃO SE RESPONSABILIZA de maneira
alguma por CONTUSÕES / LESÕES / TRAUMAS que possam vir a acontecer com o jogador em avaliação; É EXPRESSAMENTE
PROIBIDO que jogador FEDERADO ou com VÍNCULO com outras equipes do Brasil ou exterior realize avaliação no Goiás Esporte
Clube. Sabedor desta norma, o jogador que EFETUAR SUA INSCRIÇÃO estando VINCULADO à alguma equipe do Brasil ou
exterior, estará automaticamente EXCLUÍDO da avaliação.
Estou ciente de que uma AVALIAÇÃO TÉCNICA / TESTE se trata de um PROCESSO de ESCOLHA.
Portanto ACATAREI qualquer que seja a decisão do Goiás Esporte Clube
Eu___________________________________________________________RG_____________________SSP_____ Pai ou Mãe (Cópia do RG do Pai ou Mãe em Anexo)
do jogador (Cópia do RG do Jogador em Anexo) ____________________________________ RG__________________SSP___________ li e estou de acordo com
as normas estabelecidas para a avaliação/teste no Goiás Esporte Clube. Encaminho esta em anexo esta junto à ficha de inscrição PG01.
TELEFONES ÚTEIS:
Rodoviária de Goiânia (62) 3243-4400 / Aeroporto de Goiânia 0800 883 2245 / Táxi Goiânia (62) 3259-3000
DÚVIDAS, SUGESTÕES e INFORMAÇÕES (62) 3946-7559
SE PREPARE, TREINE E BOA SORTE!! OBRIGADO POR ESCOLHER O GOIÁS ESPORTE CLUBE – www.goiasec.com.br
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