NOTA OFICIAL Nº 004/2018
Campo Grande – MS, 06 de Abril de 2018.
Às Escolas filiadas a FEEMS
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 Goiania –
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 14 e 15 de Abril de 2018 em Campo Grande –
MS.
Será disputada nos gêneros Masculino e Feminino para alunos/atletas nascidos
exclusivamente nos anos de 2000 e 2001, 2002 e 2003.
Cada Unidade de Ensino poderá inscrever apenas 01 (uma) única equipe composta de no
máximo 12 (doze) alunos/atletas em cada naipe (masculino e feminino), mais a comissão
técnica formada por 01 técnico por naipe.
Poderão participar da competição, as escolas públicas (municipais, estaduais e federais) e
escolas particulares.
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 11/04/2018 e impressas e enviadas com
as devidas assinaturas, junto com o comprovante de pagamento da taxa de inscrição até o
dia 12 de Abril de 2018 no e-mail: esporteescolarms@gmail.com e as originais devem ser
entregues até o dia 14 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

O Transporte, Hospedagem, Alimentação e demais taxas e custos serão por conta de
cada unidade escolar inscrita na Seletiva Estadual.
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Será disponibilizado atendimento médico de urgência para os participantes na rede
pública de saúde.
Responsabilidades e Direitos
A equipe campeã da Seletiva Estadual Escolar de Voleibol terá vaga garantida no VI
Campeonato Brasileiro Escolar de Voleibol.
A equipe campeã terá que arcar com os custos da taxa de inscrição individual no valor de
R$ 120,00 por participantes e devera ser depositado ate o dia 26/04/2018 na conta abaixo:



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

A FEEMS ficará responsável em realizar o pagamento da taxa de inscrição junto a CBDE
no dia 27 de abril de 2018
O Pagamento da taxa para a CBDE, da direito ao participante de participar do evento,
hospedagem a partir do dia 04/05/2018 após as 14:00 horas até o dia 12/05/2018 até as
11:00 horas e alimentação a partir da Janta do dia 04/05/2018, incluindo almoço e café da
manha até o café do dia 12/05/2018.
A FEEMS estará pleiteando junto a FUNDESPORTE, o transporte para conduzir as
equipes para a cidade sede da competição, caso não consiga, será de responsabilidade
das Instituições de Ensino.
Observação: As Despesas com alimentação durante o percurso de ida e de volta para o
Campeonato Brasileiro e por conta de cada equipe participante!
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Presidente
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