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N.O. 05/2019 

 

Curitiba, 22 de fevereiro de 2019. 
NOTA OFICIAL 

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

referentes a II Seletiva Estadual Combat Games, que será realizado pela FDEPR, para formar seleção que 
representará o Paraná na Seletiva Nacional Escolar que será realizado na cidade de Palmas-TO de 18 a 21 de 
Abril de 2019, evento que formará a Seleção que representará o Brasil no Campeonato Mundial Escolar, em 
Junho na Hungria, conforme segue: 

 
SELETIVA ESTADUAL COMBAT GAMES 

 
1 – Local: Ibiporã (Judô), Maringá (Karatê e Taekwondo) / PR;  
2 – Período de realização: 09 e 10/03/2019;  
3 – Período de Inscrição: 22/02 a 05/03/2019; 
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 

Judô  2002, 2003, 2004*  Feminino 01 08 01 01 
01 

Judô 2002, 2003, 2004* Masculino 01 08 01 01 

Karatê Kumitê 2002, 2003, 2004* Feminino 01 04 01 01 

01 
Karatê Kumitê 2002, 2003, 2004* Masculino 01 05 01 01 

Karatê Kata 2002, 2003, 2004* Feminino 01 03 01 01 

Karatê Kata 2002, 2003, 2004* Masculino 01 03 01 01 

Taekwondo 
Kyorugi 

2002, 2003, 2004* 
Feminino 01 05 01 01 

01 
Taekwondo 

Kyorugi 
2002, 2003, 2004* 

Masculino 01 05 01 01 

*Não serão permitidas as inscrições de atletas com idade inferior ou superior ao determinado. 
 
4.1 – Os interessados deverão acessar o site www.fdepr.com, clicar sob a imagem da competição. Neste 

momento será direcionado ao link de cadastro da Instituição de Ensino, após o preenchimento dos dados, 
serão confirmadas das informações da Instituição de Ensino pela FDEPR. Será enviado u email de autorização 
de inscrição da Instituição de Ensino para o email cadastrado. Após a liberação de acesso, deverão preencher 
os dados da ficha de inscrição. A confirmação da mesma somente se dará com o anexo das cópias dos 
documentos relacionados abaixo, no próprio sistema: 

Cópia do RG e CPF do inscrito; 
Cópia do RG e CPF de um dos pais e/ou responsáveis (alunos/atletas) 
Comprovante de matrícula em instituição de ensino da rede estadual (escola pública ou particular) 
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comprovando o vínculo com a mesma para o ano de 2019; 
Foto 3x4 digitalizada. 
Cópia do CREF (para técnicos e auxiliares); 
Comprovante de Taxa de Filiação. 
TODOS OS DOCUMENTOS DEVEM SER ANEXADOS NO SISTEMA DE INSCRIÇÕES ONLINE. 

 
5 – A chegada das delegações ocorrerá no dia 09 de março e a saída poderá ocorrer até o dia 10 do mesmo 
mês.  
  
6 – Nas modalidades de Karatê, Wrestling e Taekwondo, serão disponibilizados alojamento, mediante o 
pagamento de uma taxa de R$15,00(quinze reais) para efeito de limpeza e segurança, a qual deve ser feita 
juntamente com a taxa de filiação. Não haverá restaurante oficial da competição.  
  
7 – O transporte Intermunicipal, bem como no local de competição será responsabilidade de cada equipe;  
 
8 – Taxas: Filiação anual por pessoa (aluno/atleta, comissão técnica): R$140,00 (A taxa de filiação junto a 
FDEPR dará direito á uma camiseta oficial da Federação). Não há taxa de inscrição para a competição. 
 
O pagamento deve ser realizado à FDEPR até 05 de março de 2019, impreterivelmente;  
Dados para Depósito:  

Federação do Desporto Escolar do Paraná – Fazer depósito identificado. 
BANCO DO BRASIL 
AG.3273-5  
C/C 85.000-4  
CNPJ 04.161.224/0001-36 
 
9 - Os atletas e técnicos convocados após seletiva deverão realizar sua filiação junto a CBDE para que a 
inscrição seja realizada, a documentação necessária será publicada em documento oficial da FDEPR. A taxa de 
filiação tem o valor de R$120,00(cento e vinte reais). 
 
10 - Todos os atletas convocados através da seletiva estadual, terão suas despesas de transporte, hospedagem 
e alimentação na seletiva nacional subsidiados pela CBDE, caso não haja orçamento disponível as mesmas 
deverão ser custeadas pelos convocados. 
 
Quaisquer dúvidas podem ser dirimidas através do email fdepr@fdepr.com, 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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