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BOLETIM OFICIAL FGJ 21/2018 – BRASILEIRO REGIONAL 2018 

 

Data: 12 a 15 de abril 

Local: Ginásio Poliesportivo Antônio Baudusco 

Endereço: Av. Dona Anila, 1001, Olaria, Itapecerica da Serra/SP 

 

 A FGJ vem por meio deste comunicar os procedimentos adotados para o campeonato 

Brasileiro Regional 2018. 

 

Cronograma: 

Data limite para inscrição: 29 de março, quinta-feira as 17:00 horas. 

Credenciamento da Delegação Gaúcha: 12 de abril, quinta-feira as 16:00 horas 

 

Transporte:  

Os membros da delegação Gaúcha estarão liberados para escolher o meio de transporte que 

mais lhe for conveniente. 

 A FGJ colocara à disposição um ônibus fretado para deslocamento dos atletas e comissão 

técnica que optarem por este meio. 

 Solicitamos que as equipes encaminhem uma lista nominal dos atletas que possuem interesse 

em se deslocar com o ônibus fretado pela FGJ até o dia 29 de março, quinta-feira, bem como a lista 

nominal dos atletas que já decidiram se deslocar por meios próprios. Esta medida visa a organização 

da logística e solicitação de orçamento do fretamento 

 O deslocamento interno dos atletas que se deslocarem com a FGJ, será de responsabilidade 

da mesma (Hotel – Ginásio), os atletas que optarem por viajar por meios próprios arcam com seu 

deslocamento. 

 

Hospedagem  

As reservas do hotel serão realizadas pela FGJ, através de confirmação e pagamento dos 

valores, não realizaremos reservas para acompanhantes. 

Os quartos serão compostos somente por membros da delegação 

Nenhum atleta ficará hospedado separadamente da delegação. 
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Apresentações dos Atletas que optarem por não viajar com a FGJ: 

 

Classe Dia Hora Local 

Sênior 12 de abril 14:00 Saguão do Hotel 

Sub 13  13 de abril 14:00 Saguão do Hotel 

Sub 21 13 de abril 14:00 Saguão do Hotel 

Sub 15 14 de abril 14:00 Saguão do Hotel 

Sub 18 14 de abril 14:00 Saguão do Hotel 

 

Técnicos: 

 A FGJ indicará 10 técnicos oficiais, que serão responsáveis pelas suas respectivas classes. 

Para estes técnicos a FGJ se responsabilizará pelos custos de hospedagem, alimentação e 

deslocamento (ônibus fretado). 

 Os demais técnicos que desejarem participar da delegação, deverão encaminhar a solicitação 

por escrito para a Direção da FGJ até o dia 29 de março, quinta-feira. 

 A escolha dos mesmos será realizada pelos seguintes critérios: 

- Número de atletas classificados 

- Critério de desenvolvimento técnico 

 

Autorização: 

O termo de responsabilidade deverá ser entregue na Secretaria da FGJ, até o dia 03/04/2018, 

terça-feira até as 17:00 horas. 

 

Atestado: 

 O Atleta deverá entregar na Secretaria da FGJ, até o dia 03/04/2018, terça-feira o atestado 

médico específico para a Competição. 

 

Uniforme: 

 Todos os atletas que compõem a Seleção Gaúcha deverão obrigatoriamente se apresentar 

com a camisa oficial da FGJ. Aqueles que receberam a mesma na Edição do Brasileiro Regional de 

2017 poderão utiliza-la. Os atletas que não possuem camiseta deverão optar pelo pacote com este 

item. 

Valor da Camiseta: acrescer R$ 40,00 ao pacote 
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Patches: 

 Os patches serão entregues para os responsáveis de cada clube. 

Valor do Patch: acrescer R$ 10,00 ao pacote 

 

Pagamento:  

Os valores serão divulgados em breve. 

 

OBS: De acordo com as notícias divulgadas a respeito do surto de febre amarela na cidade de 

Itapecerica da Serra, aconselhamos fortemente, que os atletas, comissão técnicas e demais familiares 

realizem a vacina da febre amarela e/ou adquiram repelente para utilizar no período em que estivem 

na cidade. 

 

  

Porto Alegre, 22 de março de 2018 

 

 

 
Luiz Bayard Martins dos Santos 
Diretor Técnico

 


