
                           Avenida América, 951 – Vila Planalto 
                                Campo Grande – Mato Grosso do Sul – 79009-060 
                                Fone: (67) 3029-5496 – (67) 99953-9756 – (67) 99981-2580 
                                                                                                 
 

 

 

 
                   Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul 
                                                       CNPJ: 15.497.563/0001-04 
 
                                E-mail: ms@cbat.org.br         site: www.atletismoms.org.br 

 

 
NOTA OFICIAL FAMS 13 / 2019 

 
 
I. Campeonatos Estaduais de Atletismo SUB-16 e SUB-14 
   03 a 04 de Agosto de 2019 – 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: Poliesportivo Profº Ruy Jorge da Cunha – Vila Nasser  
Rua Januário Barbosa S/Nº, – Vila Nasser 
Campo Grande - MS 
 
- Programa Horário: Será enviado no dia seguinte, após o recebimento e conferência das 
inscrições. 
Obs: O Campeonato será realizado em 03 períodos, podendo haver alteração para 
02 períodos, após o recebimento e quantidade de Clubes inscritos. 
 
- Congresso Técnico: será realizado no dia 02 de Agosto de 2019, às 20:00 horas no local 
da Hospedagem das Delegações do interior (Estância Aconchego)  
Obs: poderá haver alteração de data e hora. 
 
- Transporte: por conta dos participantes. 
 
- Hospedagem e Alimentação: por conta da FAMS.  
Informa - se abaixo o local da hospedagem das Delegações do interior: 
 
Estância Aconchego 
Rua Surucuá (após a ponte do córrego Segredo) – Conj. Otávio Pécora 
 
- INSCRIÇÕES:  
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 28 de Julho de 2019. 
 
- Obs: Ficha de renovação de atleta, registro inicial e transferências para o 
campeonato em referência, somente serão aceitas se protocoladas na FAMS até o 
dia 16/07/2019 (terça-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 ainda, que NÃO SERÁ OBRIGATÓRIO O REGISTRO DE ATLETA 
JUNTO A CBAt da Categoria Sub-14. 
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                                              MARCELO ERICK MORIYAMA 

Presidente da Federação de Atletismo 
de Mato Grosso do Sul 

 

 

 

   
 


