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N.O. 02/2019 

 

Curitiba, 14 de janeiro de 2019. 

NOTA OFICIAL 
  
 
Prezados ,  

 
A Federação de Desporto Escolar do Paraná - FDEPR vem comunicar aos interessados, as 

informações referentes ao Campeonato Paranaense Escolar de Basquetebol - Seletiva Estadual, à ser 
realizado pela FDEPR, conforme segue: 

 

Campeonato Paranaense Escolar de Basquetebol– Seletiva Estadual 
  
1 – Local: Foz do Iguaçu / PR;  
2 – Período de realização: 08 a 10/02/2019;  
3 – Período de Inscrição: 15/01 a 31/01; 
4 – Idades, naipes e quantitativo máximo de composição de cada delegação:  
  

Modalidade Ano de Nascimento Naipe 

Alunos/Atletas Dirigentes 

Mínimo Máximo Técnico Auxiliar 
Chefe de 

Delegação 

Basquetebol 2001, 2002, 2003, 
2004*  

Feminino 10 12 01 02 01 

Basquetebol 2001, 2002, 2003, 
2004* 

Masculino 10 12 01 02 01 

*Não serão permitidas as inscrições de atletas com idade inferior ou superior ao determinado. 
 
4.1 – Os interessados deverão preencher todos os dados da ficha de inscrição da FDEPR, enviando 

por email no contato@fdepr.org.br, bem como as cópias dos seguintes documentos: 
Cópia do RG e CPF do inscrito; 
Cópia do RG e CPF dos pais e/ou responsáveis (alunos/atletas) 
Comprovante de matrícula em instituição de ensino da rede estadual(escola pública ou particular) 

comprovando o vínculo com a mesma par ao ano de 2019; 
Foto 3x4 digitalizada em formato .JPG 
Cópia do CREF (para técnicos e auxiliares); 
Comprovante de Taxa de Filiação. 

 
5 – A chegada das delegações ocorrerá no dia 08 de fevereiro e a saída no dia 10 do mesmo mês.  
  
6 – Será disponibilizado alojamento para as equipes que desejarem com um custo de R$10,00 por 
integrante da equipe. Haverá um restaurante oficial da competição com preço acessível para os 
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participantes;  
  
7 – O transporte Intermunicipal, bem como no local de competição será responsabilidade de cada 
equipe;  
 
8 – Taxas: 
Filiação anual por pessoa (aluno/atleta, dirigente): R$140,00 (A taxa de filiação junto a FDEPR dará 
direito á uma camiseta oficial da Federação, além da 1ª vida da carteirinha da FDEPR. 

Taxa de Arbitragem: Valor rateado entre todas as equipes participantes. 
 
O pagamento deve ser realizado à FDEPR até 01 de fevereiro de 2019, impreterivelmente;  
Dados para Depósito:  
BANCO DO BRASIL – AG.3273-5 C/C 85.000-4 CNPJ 04.161.224/0001-36 – Federação do Desporto 
Escolar do Paraná – Fazer depósito identificado. 
 
 
Quaisquer dúvidas podem ser dirimidas através do email contato@fdepr.org.br, ou através do 
telefone (41) 99974-6651 
 

Sendo o que tínhamos para o momento seguimos á disposição. 
 

Atenciosamente, 

 

  

Clésio de Marins Prado 

Presidente FDEPR 
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