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

Nota Oficial 011/2019
Belo Horizonte, 15 de Agosto de 2019.
Referência: CAMPEONATO MINEIRO JUVENIL MASCULINO
O Departamento Técnico FMH no uso de suas atribuições
RESOLVE:
Divulgar Inscritos na Campeonato Mineiro Juvenil Masculino :

I)

PRAIA CLUBE/COL. NACIONAL
PREF. M. DE ITUIUTABA
ABESC

II)

Confirmar realização da Fase Final Campeonato Mineiro Juvenil Masculino no período de 25 a
29/09/2019 em Uberlândia.

III)

Informar que ainda há vagas no Juvenil Masculino e a mesma será completada até o dia 02/09
e a competição será com as 08 equipes.

IV)

INFORMAR AOS CLUBES INSCRITOS QUE NÃO ESTIVEREM EM DIA COM A TESOURARIA DA
FMH, SEUS PEDIDOS DE INSCRIÇÃO E SEDE NÃO SERÃO HOMOLOGADOS..

V)

COMUNICAR O PRAZO ATÉ O DIA 02/09 (SEGUNDA FEIRA) PARA QUE OS CLUBES
REGULARIZEM SUAS PENDÊNCIAS JUNTO A TESOURARIADA FMH EVITANDO ASSIM SER
RETIRADO DA COMPETIÇÃO.

VI)

Informar 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.

VII)

Divulgar informações sobre Alojamento e contatos:

•

Alojamento : 36º Batalhão de Infantaria Mecanizada
Av. Aspirante Mega, 731 – Jaraguá – Uberlândia – CEP: 38.413-018
OBS: As equipes deverão levar roupa de cama.
As equipes que possuírem em sua delegação membros da comissão técnica do sexo feminino deverá
informar pois as mesmas ficarão alojadas em outro local a ser informado.
•
•

VIII)

CONTATOS : Prof. Fernando (34) 99971-7425 e Prof. Alan (34) 98855-0355
As equipes deverão enviar relação nominal de sua delegação para confecção de crachás de
identificação para entrar no alojamento e no clube onde aconterão os jogos, está relação deve ser
enviada até o dia 13/09 (sexta feira) para os emails fernando@praiaclube.org.br e
dep.tecnico@handebolminas.com.br .

Informar que o transporte interno terá uma logística de horários de saída ede retorno para atender
todas as equipes solicitantes que no caso foram todas as equipes visitantes, o delegado da
competição Luíz Fernando juntamente com o representante sediante Prof. Fernando passará para
vocês no congresso os horários defenidos, sendo que o translado deste transporte interno atenderá
somente alojamento para local de jogo e vice e versa.

Atenciosamente,
Meire Lucy Arcanjo.
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