COMUNICADO Nº 002/2018
Campo Grande – MS, 11 de Abril de 2018.
Às Escolas filiadas a FEEMS
A Federação Escolar de Esporte de Mato Grosso do Sul, comunica todos a alteração de datas
para a SELETIVA SUL – MATOGROSSENSE ESCOLAR DE VOLEIBOL é a competição oficial do
Estado de Mato Grosso do Sul, que servirá para definir os nossos representantes no “VI
Campeonato Brasileiro Escolar de Voleibol”, organizado pela CBDE (Confederação Brasileira do
Desporto Escolar), a ser realizado de 04 a 12 de Maio de 2018 em Goiânia – GO. As equipes
Campeãs representarão o Brasil no Campeonato Mundial de Voleibol Escolar a ser realizado em
BRNO- Republica Tcheca, no período de 02 a 10 de Junho de 2018.
A Seletiva Estadual será realizada nos dias 21 e 22 de Abril de 2018 em Campo Grande – MS.
As inscrições (em ‘Arquivos’ siga o passo a passo) deverão ser preenchidas diretamente no site
www.feems.org.br ate as 23:00 do dia 16/04/2018 e impressas e enviadas com as devidas
assinaturas, junto com o comprovante de pagamento da taxa de inscrição até o dia 19 de Abril de
2018 no e-mail: esporteescolarms@gmail.com e as originais devem ser entregues até o dia 21 de
Abril de 2018, no Congresso Técnico.
A Taxa de Inscrição e de R$ 400,00 “;Quatrocentos Reais”, por equipe/naipe e devera ser
realizado o deposito na conta abaixo:



Federação Escolar de Esporte de MS
Banco do Brasil – Agência: 1873-2 e Conta Corrente: 37401-6
Responsabilidades e Direitos

Ao termino, a equipe campeã da Seletiva Estadual Escolar de Voleibol, deverá entregar
imediatamente a ficha cadastro (da Escola, Dirigente e Atletas), da CBDE que encontra – se no
site da FEEMS em arquivos.
Esta Federação enviará até o dia 24 de Abril de 2018, a ficha oficial da Competição para que o
responsável confira os dados e colete as assinaturas para a Seletiva Nacional! Qualquer
divergência na ficha, o responsável deverá comunicar imediatamente a Federação para que a
mesma possa ser corrigida pela CBDE, até o dia 26 de Abril de 2018.
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