COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER
DIVISÃO DE ESPORTE

VOLEI DE PRAIA – SELETIVAS DA ETAPA III
Seletiva Única – 22/6 – Categoria – Sub 14 – Praia Grande
Seletiva Única – 23/6 – Categoria – Sub 17 – Praia Grande
*A programação será única para as 02 (duas) seletivas

PROGRAMAÇÃO
08h00: Entrega da documentação
08h30: Congresso Técnico
09h00: Início da competição
*O aquecimento será antes de cada jogo
DA PARTICIPAÇÃO:
a) Para ter condição de participação é indispensável que o aluno/atleta esteja
regularmente matriculado até 30 de abril de 2022, em uma Unidade Escolar
da Rede de Ensino do Estado de São Paulo, e que tenha frequência comprovada.
b) Deverá ser entregue na Seletiva a Declaração de Matrícula e frequência
(declaração de escolaridade), do aluno/atleta, em papel timbrado da escola,
com assinatura e carimbo da direção.
c) O aluno/atleta deverá apresentar, obrigatoriamente, em todas as suas
participações: Carteira de Identidade Original, incluindo o RG digital acessado
via aplicativo (fotos não serão aceitas); ou, Passaporte ou Registro Nacional de
Estrangeiro – RNE Original, válido com data vigente;
Atenção: Nas Seletivas da Etapa III, transporte, alimentação e hospedagem
dos inscritos, é de responsabilidade dos participantes
DOS UNIFORMES (a ser publicado retificação em D.O. nos próximos dias):
O uniforme dos atletas consiste em:
a)Camiseta regata e short na categoria masculina.
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b)Top ou camiseta regata e sunquíni ou short de ciclista na categoria feminina.
c)As camisetas regata (masculino) e tops/camisetas regata (Feminino)
numerados em 01 e 02.
d)É obrigatória a colocação dos números na frente e nas costas nos tops e
camisetas de jogos.
e)A cor e feitio das camisetas, tops, shorts ou sunquínis devem ser
padronizados e contrastar com a cor dos números.
f)É proibido o uso de uniformes de cor predominante diferente entre os
jogadores de uma mesma dupla.
g)O atleta poderá jogar com uma bermuda modelo “ciclista” sob o short, desde
que seja da mesma cor.
h)Os atletas poderão jogar com camisas de mangas compridas ou agasalhos
sob o uniforme, desde que sejam iguais e autorizados pelo 1ª árbitro da
partida.
i)No short ou no sunquíni a numeração é facultativa, mas se existir deve ser a
mesma do top ou da camiseta.
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