FEDERAÇÃO MINEIRA DE VOLEIBOL
ASSESSORIA REGIONAL - AR-1 / 2018.
www.proesportes.com
E-mail: ar1@proesportes.com
Telefax: (34) 3234-7916 - Uberlândia-MG

Nota Oficial: 004/2018
Uberlândia, 06 de abril de 2018.
Aos Clubes Vinculados e Filiados;
A Assessoria Regional de Voleibol do Triângulo
Mineiro e Alto Paranaíba, no uso de suas
atribuições, COMUNICA:
Todas as notas oficiais estarão em breve disponíveis no novo site da Pró-Esportes:
www.proesportes.com
1) TABELA CAMPEONATOS REGIONAIS
Fica estabelecido o prazo até dia 13 de abril de 2018 até as 17h30min, para solicitações
referentes à tabela de jogos. A nota oficial da aprovação, homologação e divulgação será
enviada no dia 18 de abril de 2018.
2) CAMPEONATO REGIONAL - SUB 13 FEMININO
Equipes confirmadas: Praia Clube / PM Perdizes / Meninas de Ouro - Sacramento.
Aguardando confirmação da 4º (quarta) equipe para a Confecção da tabela e homologação do
nome para fazer parte integrante dos demais.
3) CRONOGRAMA CAMPEONATOS ESTADUAIS
Segue em anexo Cronograma dos Estaduais, contendo
Período de Pré - Inscrição
Envio da Proposta de Sediamento
Regularização de Atletas (Prazos e limites)
Divulgação de sediamento
Divulgação da Tabela de Jogos
Realização Campeonatos
4) REGULAMENTO GERAL CAMPEONATOS REGIONAIS E ESTADUAIS 2018

5) NORMATIVA DE TRANSFERÊNCIA
DAS TRANSFERÊNCIAS E CESSÕES TEMPORÁRIAS - SERÁ UTILIZADA ESSES CRITÉRIOS ESTE
ANO DE 2018.
1. Para transferências definitivas ou Cessões Temporárias, o Clube de Origem deverá
enviar ao Clube destinatário carta liberatória, atestando a veracidade da transferência.
Após o registro de o atleta perder sua vigência, não é necessário a carta liberatória.
2. A partir da presente Nota Oficial, o atleta que participou da Temporada 2017 por uma
equipe, somente poderá participar por outra equipe (transferência) na Temporada
2018 nos Campeonatos da AR-1 e AR-2 no naipe feminino nas categorias Sub-14, Sub15 e Sub-16 e no naipe masculino nas categoria Sub-15, Sub-16 e Sub-17:
A. O clube em que o atleta participou da temporada 2017 não participe da
temporada 2018;
B. O clube em que o atleta participou da temporada 2017, não participe da categoria
de sua faixa etária na temporada 2018;
C. O atleta poderá participar da temporada 2018 por outro clube, caso tenha sido
matriculado em escolas na cidade do clube para o qual ele esta sendo transferido,
no ano anterior, a partir do início do segundo semestre (agosto) e freqüentado as
aulas;
D. O atleta poderá participar da temporada 2018, caso o clube de origem não
pertença ao quadro de clubes da AR-1;
E. O atleta poderá participar da temporada 2018, caso seja natural da cidade sede
do clube para o qual o mesmo seja transferido;
F. O atleta poderá participar da temporada 2018, além de cumprir as determinações
acima, itens A, B, C, D e E, o clube deverá apresentar a AR-1, comprovante de
residência (água, energia, telefone; IPTU) de seus pais ou responsável legal da
cidade onde esta sediada o clube.
6) PRÉ-TABELA CAMPEONATOS REGIONAIS
EM ANEXO

7) DATAS OUTROS CAMPEONATOS
JEMG: 18 a 22 de junho - Fase Regional
07 a 14 de julho - Fase Estadual
JIMI: 25 a 29 de julho - Micro regional - Sacramento
14 a 18 de novembro - Fase Regional - Formiga e Uberlândia
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