NOTA OFICIAL 002/2016
Curitiba, 27 de setembro de 2016
Às
Instituições de Ensino Fundamental e Médio do Paraná.
A Federação do Desporto Escolar do Paraná, vem comunicar aos interessados as informações
sobre o I Campeonato Paranaense Escolar de Vôlei de Praia – Classificatório para o Campeonato
Brasileiro Escolar de Vôlei de Praia, que será realizado na cidade de Maringá entre os dias 21 a 28 de
novembro de 2016.
1- Local: Curitiba – PR (Circulo Militar do Paraná – Largo Bitencourt, 187, Centro);
2- Período: 21 a 23 de outubro de 2016;
3- Idades, naipe e quantitativo máximo da delegação:
Idades: 1999 e 2000; 2001 e 2002; 2003, 2004 e 2005
Naipe: Masculino e Feminino
Quantidade Delegação: Cada Estabelecimento de ensino poderá inscrever até 02 (duas) equipes
composta de no mínimo 2 (dois) e no máximo 3 (três) alunos/atletas por categoria e naipe (masculino
e feminino), mais comissão técnica formada por 01 técnico por categoria e naipe e 01 (um) chefe de
delegação
4- A chegada terá que acontecer no dia 21 de outubro de 2016 até as 8hrs da manhã;
5- O transporte é de responsabilidade de cada delegação;
6- O Congresso Técnico da competição será realizado no dia 21 de outubro de 2016, em local a
ser definido pela Organização do evento;
7- Poderão participar da Competição Escolas Públicas (municipais, estaduais e federais) e
Privadas, devidamente autorizadas pela Federação do Desporto Escolar do Paraná, FDE-PR;
8- A alimentação será de responsabilidade de cada delegação, mas haverá convênio com locais
próximos ao evento;
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9 – Haverá alojamento no Colégio Militar de Curitiba, com vagas limitadas, sendo o
preenchimento das mesmas conforme necessidade e ordem de inscrição. O valor será de R$15,00
(quinze reais), por pessoa por dia.
10- Taxa de inscrição por integrante, R$25,00 (vinte e cinco reais).
11- Inscrições: de 28 de setembro a 14 de outubro de 2016. As fichas deverão ser preenchidas
e enviadas no e-mail contato@fdepr.org.br, COM TODOS OS DADOS PREENCHIDOS. A falta de
qualquer dado inclusive foto dos integrantes da equipe, impossibilitará a efetivação da inscrição.
12 – Serão oferecidos medalhas e troféus para os atletas classificados até o 3º lugar.
13 – Dúvidas poderão ser dirimidas através do e-mail: contato@fdepr.org.br
14 – O regulamento está disponível no site http://www.fdepr.org.br/arquivos.php
OBS: Informamos que a Delegação que irá representar o Estado do Paraná no Campeonato
Brasileiro Escolar de Vôlei de Praia, será composta pelos campeões das referidas categorias deste
campeonato.
Atenciosamente,

Clésio de Marins Prado
Presidente FDE-PR
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