NOTA OFICIAL Nº 017/2015

Brasília, 25 de agosto de 2015.

Às
Federações Escolares filiadas à CBDE.

Prezados Presidentes,
A Confederação Brasileira do Desporto Escolar – CBDE vem comunicar aos seus
filiados, as informações do 5º Campeonato Brasileiro Escolar de Handebol.
1- Local: Caldas Novas - GO
2- Período: 16 a 22 de outubro de 2015;
3- Idades, naipes e quantitativo máximo da delegação:

Modalidade

Especificações
Ano de nascimento

Naipe

Quantitativos
Alunos / atletas
Técnicos

Handebol

1998 a 2000

Masculino

10 a 14 (mesma escola)

1

Handebol

1998 a 2000

Feminino

10 a 14 (mesma escola)

1

Especificações
Chefe de Delegação
Total máximo por delegação

Quantitativo
1
31

4- A chegada deverá acontecer no dia 16 de outubro a partir do meio-dia;
5- O transporte interestadual é de responsabilidade de cada delegação;
6- O Congresso Técnico da competição será realizado no dia 16 de outubro, em local a
ser definido pela Organização do evento;
7- Poderão participar da Competição escolas públicas (municipais, estaduais e federais)
e escolas particulares, autorizadas pela Federação Estadual do Desporto Escolar
filiada à CBDE;
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8- A alimentação será oferecida a partir do jantar do dia 16 de outubro até o café da
manhã do dia 22 de outubro.
9- Durante o período da competição, serão servidas 3 refeições (café da manhã, almoço
e jantar);
10- Transporte interno é responsabilidade da organização (aeroporto de Brasília ou
Caldas Novas / hotel / locais de competição / local de alimentação / hotel / aeroporto
de Caldas Novas ou Brasília);
11- O atendimento médico de urgência para os participantes será oferecido pela rede
pública de saúde;
12- Todos os participantes devem ser filiados à CBDE para se inscrever no campeonato.
13 - Inscrições:
DATA
Até 10 de setembro

ATIVIDADE
Período de inscrições
e pagamento

OBSERVAÇÃO
Enviar o comprovante de pagamento da
taxa até 10 de setembro.

As Federações terão que preencher a ficha “on line”, com as respectivas assinaturas
e carimbos dos quais são solicitadas com uma foto 3x4 escaneada. Qualquer dúvida
deverá ser esclarecida através do email roberto@cbde.org.br
14 – Serão oferecidos medalhas e troféus para os atletas classificados até o 3º lugar.
15- Dúvidas poderão ser dirimidas através do e-mail: cbde@cbde.org.br ou
roberto@cbde.org.br

Robson Aguiar
Secretário-Geral
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