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Aracaju, SE, 26 de abril de 2018.
Ofício 061/2018 – FSDE
INFORMATIVO 001 – JOGOS ESCOLARES TV SERGIPE

A Federação Sergipana de Desportos Escolares vem através deste, efetuar os seguintes
comunicados:


Os regulamentos do Judô, Karatê, Atletismo, Badminton, Voleibol e Xadrez
sofreram algumas mudanças pontuais que não interferem significativamente nas
inscrições e nas competições, os regulamentos já retificados encontram-se disponíveis
no site do evento, com destaque para tais alterações.


Informamos a todos que a taxa de inscrição da equipe de judô será de R$15,00 por
aluno e que estarão em disputa 5 medalhas em cada categoria.


Atendendo a solicitações das escolas, estaremos recebendo inscrições de escolas,
equipes e atletas até o dia 07 de Maio de 2018, segunda-feira, na Comissão
Organizadora, localizada nova unidade da Faculdade São Luís de França, avenida
Pedro Paes Azevedo, número 853, Bairro Salgado Filho.


A Comissão organizadora estará aberta diariamente, das 08h00 às 13h00 e das
14h00 às 18h00, de 2ª a 6ª feira.


Após a confirmação das inscrições, as escolas terão até o dia 09 de maio (data do
Congresso Técnico), para providenciar a solução de possíveis pendências de
documentação, assim como, a inclusão e alteração de atletas nas modalidades
coletivas.


O Congresso Técnico Geral será realizado no dia 09 de maio (quarta-feira), às
19h00, Com a participação de 01 representante por Escola, na nova unidade da
Faculdade São Luís de França, sendo que os Congressos Técnicos das Modalidades
Coletivas, serão realizados na mesma data e local, a partir das 19h45, contando com a
participação dos professores das modalidades.


Os demais Congressos Técnicos serão realizados conforme cronograma informado
nos boletins oficiais do evento.


A exemplo do que ocorreu nos últimos anos, este evento servirá para indicar nossos
representantes em várias competições da Confederação Brasileira de Desporto
Escolar.

Maiores informações poderão ser obtidas no site www.fsde.com.br, ou pelos telefones (79)
98878-9500/99192-9367/98847-4387.
Atenciosamente
FSDE

