Convite Oficial
·
·
·

2ª Etapa Circuito Paulista de Atletismo - 2017
2ª Etapa Copa São Paulo de Atletismo - 2017
2ª Etapa Aberto de São Paulo de Atletismo - 2017

Senhores (as),
A Federação Paulista de Desportos para Cegos – FPDC com apoio do Comitê
Paralímpico Brasileiro – CPB, tem a satisfação de convidar sua entidade para
participar dos eventos acima citados, a realizar-se no dia 01 de Julho de 2017
(sábado), na cidade de São Paulo - SP.
Destacamos que, o evento contará com arbitragem eletrônica, Homologando
assim, para atletas com classificação oftalmológica e funcional (CPB), os
possíveis índices para a 2ª Etapa Nacional do Circuito Loterias Caixa de
Atletismo.
Atletas sem classificação poderão participar do evento apresentando laudo médico e
ficha preenchida (que será enviada), mas não será válido para homologação da sua
marca para a etapa nacional do CPB, apenas para o Ranking do Circuito Paulista das
modalidades.
Esclarecemos que, o “Circuito Paulista”, é um evento destinado às entidades filiadas a
FPDC. Enquanto que a “Copa São Paulo” é uma competição aberta também para
entidades de deficientes visuais não filiadas do estado de São Paulo e de outros
estados, e o aberto de São Paulo é destinado somente para deficientes físicos e
intelectuais filiados ou não.
IMPORTANTE-1:
Criamos o “Aberto de São Paulo” e aceitaremos, para os nossos eventos de atletismo,
inscrições de Atletas com Deficiência Física e Intelectual, oportunizando assim, uma
nova chance de classificação para todos e atendendo um antigo pedido de algumas
entidades filiadas.
·

·

As inscrições para as entidades filiadas estarão abertas na área restrita do
nosso site a partir do dia 08/06/2017 com término no dia 25/06/2017, e o
acesso deve ser feito por meio de login e senha já enviada às nossas filiadas.
As Inscrições para a Copa São Paulo onde somente participarão entidades
de deficientes visuais não filiadas do Estado de São Paulo e de outros estados,
também serão realizadas online, sendo que as entidades deverão acessar as
inscrições em nosso site e solicitar login e senha, que serão geradas
automaticamente e enviadas para o e-mail do solicitante, sendo assim possível
realizar suas inscrições, e os prazos são os mesmos acima citados.

·

As inscrições para o Aberto de São Paulo, onde participarão atletas com
deficiência física e intelectual, filiados ou não filiados do Estado de São Paulo e
de outros estados seguirão o mesmo procedimento da Copa São Paulo.

·

Esclarecemos que entidades não filiadas do Estado de São Paulo e de outros
estados, deverão pagar taxa administrativa no valor de R$ 100,00 por
integrante da delegação.

·

Caso a entidade seja filiada a FPDC, a taxa será de R$ 30,00 por integrante.

·

Esclarecemos que na taxa administrativa já está incluída alimentação.

IMPORTANTE-2:
Em hipótese nenhuma, serão aceitas inscrições via e-mail ou de qualquer outra
natureza, receberemos somente inscrições online via site www.fpdc.org.br
IMPORTANTE-3:
A Entidade deverá informar 10 (dez) dias antes do Evento, se a delegação levará
componentes extras (Motoristas, Familiares e etc.), que não estejam inscritos nas
Respectivas fichas. Evitando assim transtornos, como falta de alimentação,
salientando-se que os mesmos também deverão recolher as taxas acima citadas.
DESTAQUE
Nosso evento será a última oportunidade para que os atletas obtenham índice e
consequente classificação para a “2ª Etapa do Circuito Loterias Caixa”, já que
para a 3ª Etapa os critérios para participação serão diferenciados de acordo com
o regulamento CPB.
Data do evento: 01 de Julho de 2017.
Local: CT Paralímpico – km 11,5 da Rod. Imigrantes – São Paulo - SP.
Em breve enviaremos regulamentos e demais informações sobre o evento.
Na certeza de podermos contar com a participação de todos e, no desejo de
desenvolver constantemente melhores condições e estratégias em prol de nossas
finalidades, desde já agradecemos e aguardamos as manifestações.
Diretoria FPDC
Atenciosamente,
Secretaria Geral
Federação Paulista de Desporto para Cegos
Tel/Fax: 12 3621-6195

