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Rio de Janeiro, 29 de Julho
ho de 2013

NOTA OFICIAL FGERJ - GR Nº 06-2013
2013
Assunto: PROGRAMA DE COMPETIÇÃO E INFORMAÇÕES GERAIS

Prezados Filiados de GR,
Enviamos em anexo o Programa da II Etapa do Campeonato Estadual GR – 2013 (10/07).
(10/07
Pedimos atenção às observações abaixo:
- O rateio da taxa de arbitragem
ragem e da taxa de ambulância será de R$

25,00 para cada ginasta. O

valor total da entidade deverá ser depositado na conta da FGERJ até 2 dias antes do evento e o recibo deverá ser
apresentado ao Sr. Guarin Vianna
na no dia da competição, juntamente com o comprovante da inscrição.
inscrição
Conta para depósito:
Banco Santander
Agência: 3907
Conta corrente: 13000029 2

- As fichas deverão ser entregues uma hora antes do início da competição (08:00h).
(08
Pedimos a
colaboração de todos neste aspecto,
aspecto, já que teremos uma competição extensa e precisamos adiantar a
separação das fichas no intuito de não ocorrer atrasos na programação. (6
6 fichas de cada)
- Os CD´s deverão ser entregue na mesa de som pelo menos uma hora antes do início da competição.
- Não será permitida a permanência de pessoas não inscritas no evento dentro da quadra. Para
permanecer na área de competição, a pessoa deverá ser cadastrada na FGERJ e ter sido inscrita no
evento como Chefe de Delegação, Técnico(a) ou Assistente.
- Haverá
averá local aberto para venda de,
de mas sugerimos que AS GINASTAS LEVEM SEUS PRÓPRIOS
LANCHES E LÍQUIDOS A SEREM INGERIDOS.
Quaisquer dúvidas entrem em contato.
Atenciosamente

Renata Teixeira
Diretora de GR - FGERJ
Rua Professor Eurico Rabelo s/nº - Portão 18 – Estádio Célio de Barros –
CEP: 20.271-150
20.271
– Maracanã – Rio de Janeiro - RJ

