N.O. 02/2017
Curitiba, 04 de Maio de 2017.
NOTA OFICIAL
Seletiva Estadual Escolar Combat Games / 2017
Tendo em vista a realização da Seletiva Estadual Escolar do Combat Games / 2017,
vimos por meio deste publicar as informações referentes a modalidade de Judô:
1 – Inscrições:
Deverão ser feitas através do preenchimento da ficha de inscrição que encontra-se
disponível juntamente com o regulamento no site da FDEPR e envio da mesma ao email:
contato@fdepr.org.br, até o dia 11 de maio de 2017, impreterivelmente.
2 – Taxa de Participação:
Para a participação na competição será solicitado uma contribuição de
R$40,00(quarenta reais), por integrante da delegação, valor este que deverá ser depositado
diretamente na conta da FDEPR. Banco do Brasil, Agencia 3273-5, Conta Corrente 85000-4.
3 – Quantidade de Participantes:
Cada instituição de Ensino pode inscrever a quantidade de integrantes conforme
descrito em regulamento.
4 – Categorias:
As categorias obedecem a organização abaixo descrita,
(ano 1999-2000-2001-2002)
Masculino – kg
Feminino – kg
-50 kg
-40 kg
-55 kg
-44 kg
-60 kg
-48 kg
-66 kg
-52 kg
-73 kg
-57 kg
-81 kg
-63 kg
-90 kg
-70 kg
+90 kg
+70 kg

5 – Convocação Seleção:
Os melhores classificados na competição serão convocados fazer parte da Delegação
do Paraná que participará na Seletiva Nacional conforme quadro abaixo,
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Especificações
Combat
Gênero
Modalidade
Games
1999, 2000,
Feminino
Judô
2001, 2002
1999, 2000,
Masculino
Judô
2001, 2002
Chefe de Delegação
TOTAL MÁXIMO POR SELEÇÃO

Quantitativos
Alunos
Atletas

Técnicos

Total

8

1

9

8

1

9

2

1
19

16

Maiores informações através do email contato@fdepr.org.br, ou através do site
www.fdepr.org.br
Sem mais para o momento agradecemos a disposição de todos em prol do
desenvolvimento do desporto escolar.
Atenciosamente,

Clésio de Marins Prado
Presidente FDE-PR
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