NOTA OFICIAL Nº 01/2015
Brasília, 04 de fevereiro de 2015.

Às
Federações Escolares Filiadas à CBDE.
Prezados Presidentes,
A Confederação Brasileira do Desporto Escolar – CBDE vem através comunicar aos seus
filiados informações do I Campeonato Brasileiro de Triatlhon 2015.

1- Local: Itumbiara - GO;
2- Período: 27 a 29 de março de 2015;
3- Modalidade, idades e quantitativo máximo da delegação:
4- A chegada das delegações poderá ser feita a partir do dia 26/03/15;
Modalidade

Nascidos em

Naipes

Alunos / Atletas

Técnicos

Triatlhon

1997 e 2000

Masculino
e Feminino

16

2

Total máximo da delegação:
5- Poderão participar da Competição escolas públicas (municipais, estaduais e federais) e
escolas particulares, autorizadas pela Federação Estadual do Desporto Escolar filiada à
CBDE;
6- A alimentação será oferecida a partir do jantar do dia 26/03/15 até o almoço do dia
29/03/2015.
7- Para aquelas delegações que forem se utilizar da alimentação dos dias 26/03 e 29/03/15,
deverá comunicar a coordenação dos jogos com pelo menos 48h de antecedência. O
descumprimento dessa orientação pode acarretar a impossibilidade do atendimento da
alimentação.
8-

Durante o período dos jogos, serão servidas 3 refeições (café da manhã, almoço e jantar);

9- O transporte interestadual é de responsabilidade de cada delegação;
10- Transporte interno é responsabilidade da organização (alojamento / locais de competição /
local de alimentação / alojamento)
11- O atendimento médico de urgência para os participantes será oferecido pela rede pública de
saúde;
12- Haverá ambulância de suporte para as competições;
13- Inscrições:
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Taxa de filiação por atleta/dirigente: R$ 80,00 (oitenta reais)
Prazo para inscrição: 10 de março de 2015.
Prazo para pagamento: 13 de março de 2015.
Dados para depósito:
Banco do Brasil
Agência: 0452-9
Conta Corrente: 37.813-5
Confederação Brasileira do Desporto Escolar – CBDE
CNPJ: 03.953.020/0001-75
12 – A Federação deverá enviar a ficha de inscrição com a taxa paga para sua validação.
Caso haja desistência por parte da Federação, tal taxa não será devolvida.
13 – Será oferecido medalha e troféu para escolas classificadas até o 3º lugar.
14 - Dúvidas poderão ser tiradas pelo email: cbde@cbde.org.br

Atenciosamente,

_______________________
Robson Aguiar
Secretário Geral
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