Federação Mineira de Handebol
Filiada a CBHb – Confederação Brasileira de Handebol
Fundada em 20 de julho de 1971

Nota Oficial 005/2018
Belo Horizonte, 28 de Agosto de 2018.
Referência: COPA OURO CADETE MASCULINO
O Departamento Técnico FMH no uso de suas atribuições
RESOLVE:

I)

Comunicar a realização do Copa Ouro Cadete Masculino no período de 10 a 14/10/2018 na
cidade de Uberlândia, sendo o sediamento do filiado Praia Clube/Colégio Nacional.

II)

Divulgar Inscritos na Copa Ouro Cadete Masculino e Informar que a FMH continuará em
busca de mais equipes para completar 8 (oito) :

PREF. M. SANTA VITÓRIA
PREF. M. DE MONTES CLAROS
PRAIA CLUBE/COL. NACIONAL
DALEHAND / LIDCOM / PARÁ DE MINAS
ABESC
IMAM – LAGOA DA PRATA

III)

Comunicar que o valor pago de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) é referente à taxa inscrição da
competição + parte da taxa de arbitragem ou total da mesma.
Caso o valor pago da taxa de arbitragem não for o suiciente para cobrir os gastos com
mesma (taxa do árbitro, transporte e alimentação), deverá ser feito um pagamento
complementar; sendo que o sediante pagará 50% do valor e os outros 50% será dividido
entre dos visitantes.

IV)

Informar que os jogos no dia 10/10 (quarta feira) iniciarão às 14h00 e teremos o Congresso
Técnico no mesmo dia às 10h00. Será divulgado local do congresso e jogos na tabela oficial
da competição.

V)

Comunicar que os clubes participantes deverão enviar email para este departamento
dep.tecnico@handebolminas.com.br até o dia 04/09 (terça feira) informando o dia de
chegada de sua delegação na cidade sede (09/10 a noite ou 10/10 manhã), pois o
representante do Praia Clube tem de informar ao Quartel por solicitação do comandante,
para fins de logística do local .
OBS: As equipes deverão levar roupa de cama.
Atenciosamente,

Meire Lucy Arcanjo.
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