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NOTA OFICIAL FAMS 09 / 2021 
 
 

I. Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense de Atletismo SUB-18 
24 e 25 de Julho de 2021 – Campo Grande - MS 
 
- Confirma- se a realização do evento em referência e convida a todos os clubes filiados a 
FAMS, na data e local indicados, com as seguintes informações complementares:  
 
- Regulamento: Segue em anexo. Com as devidas alterações. 
 
- Local do evento: Pista de Atletismo do Parque Olímpico Ayrton Senna  
Rua Araporti Nº 512, – Jd. Aero rancho 
Campo Grande - MS 
 
- Programa Horário: Será informado após o recebimento das inscrições. 
 
- Congresso Técnico: será realizado no dia 23 de Julho de 2021 (Sexta feira), às 19:00 
horas de forma virtual (o link para a reunião será enviado no dia). 
 
- Transporte: por conta dos participantes. 
 
- Hospedagem e Alimentação: A definir. Informamos que após o recebimento das 
inscrições das delegações do interior estaremos CONFIRMANDO o local de 
Hospedagem. 
 
- INSCRIÇÕES e PRAZOS:  
 
As inscrições deverão ser realizadas através da ficha de inscrição enviada em anexo e 

encaminhadas via e-mail (Ms@cbat.org.br) até o dia 18 de Julho de 2021. 
 
As fichas de alteração de prova ou atleta deverão ser entregues e protocoladas através 
da ficha de alteração enviada em anexo e encaminhadas via e-mail (Ms@cbat.org.br) até 

o dia 22 de Julho de 2021. Não haverá nenhuma alteração durante o Congresso 

Técnico. 

 
 
Ficha de renovação de atleta, registro inicial e transferências para o campeonato 
em referência, somente serão aceitas se protocoladas na FAMS (via e-mail) até o dia 
16/07/2021 (Sexta-feira), após essa data a FAMS não se responsabiliza pelo prazo de 
registro junto a CBAt, podendo assim, o atleta ser eliminado da inscrição. 
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** Informamos que as fichas deverão ser escaneadas com as assinaturas de forma 
que esteja bem legíveis e encaminhadas através do e-mail da FAMS exclusivo para 
recebimento das fichas (registros.fams@gmail.com). 
 
 Não serão aceitas fichas ou fotos feitas por celular. 
 
Lembramos que a partir de agora as carteirinhas são de forma digital, através do 
aplicativo. O download do aplicativo pode ser realizado no site da CBAt 
(www.cbat.org.br). 
 
Para mais informações entrar em contato junto a FAMS. 
 
 
 
 

Campo Grande/ MS, 05 de Julho de 2021. 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
                                              MARCELO ERICK MORIYAMA 

Presidente da Federação de Atletismo 
de Mato Grosso do Sul 
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