
 
 
 
 
 
 

 
C.C.R.E.

 
 

 

CAMPEONATO DE VERÃO

 

O C.C.R.E. 7 de Setembro, através de seu Departamento de Esportes informa
 
 
1 - Inscrições para o Campeonato de Verão de Volei de Praia 
ser feitas na secretaria do clube até o dia 
 
2 - Os Atletas deverão preencher ficha de inscrição própria ( dupla e/ou 4 x 4 ), 
 
3 - As inscrição são gratuitas,
 
4 - Os (as) Atletas NÃO SÓCIOS deverão ser apresentados por SÓCIOS e com a devida 
autorização escrita pela diretoria do Clube 7,
 
5 - Os Sócios que apresentarem atletas não sócios
os atos dos mesmos, obedecendo o Estatuto do C.C.R.E 7 de Setembro,
 
6 - O Congresso Técnico da competição se realizará dia 12/02/2014 na sede campestre 
do C.C.R.E. 7 de Setembro as 19:45 horas,
 
7 - Haverá premiação de troféu  para o 1º lugar de cada categoria e naipe juntamente 
com medalhas de 1º, 2º e 3º lugares,
 
 8 – Os regulamentos e fichas de inscrição da competição, estão disponíveis no site do 
Clube 7, 
 
9 – A altura da rede do vôlei de praia 4 x 4 será definida em congresso técnico.
 
Estamos á disposição pelos fones: 9916 6399 
Marcos. 

C.C.R.E.7 DE SETEMBRO

INFORMATIVO 

CAMPEONATO DE VERÃO  
VOLEI DE PRAIA  

 
O C.C.R.E. 7 de Setembro, através de seu Departamento de Esportes informa

nscrições para o Campeonato de Verão de Volei de Praia – Duplas e 4 x 4, deverão 
ser feitas na secretaria do clube até o dia 12/02/2014 as 17:30 horas, 

Os Atletas deverão preencher ficha de inscrição própria ( dupla e/ou 4 x 4 ), 

As inscrição são gratuitas, 

Os (as) Atletas NÃO SÓCIOS deverão ser apresentados por SÓCIOS e com a devida 
diretoria do Clube 7, 

s que apresentarem atletas não sócios, terão a inteira responsabilidade sob 
os atos dos mesmos, obedecendo o Estatuto do C.C.R.E 7 de Setembro, 

O Congresso Técnico da competição se realizará dia 12/02/2014 na sede campestre 
de Setembro as 19:45 horas, 

Haverá premiação de troféu  para o 1º lugar de cada categoria e naipe juntamente 
com medalhas de 1º, 2º e 3º lugares, 

Os regulamentos e fichas de inscrição da competição, estão disponíveis no site do 

altura da rede do vôlei de praia 4 x 4 será definida em congresso técnico.

amos á disposição pelos fones: 9916 6399 – Profº. Teseu e 9112 6050 Profº. 

SETEMBRO  

O C.C.R.E. 7 de Setembro, através de seu Departamento de Esportes informa; 

Duplas e 4 x 4, deverão 

Os Atletas deverão preencher ficha de inscrição própria ( dupla e/ou 4 x 4 ),  

Os (as) Atletas NÃO SÓCIOS deverão ser apresentados por SÓCIOS e com a devida 

, terão a inteira responsabilidade sob 
 

O Congresso Técnico da competição se realizará dia 12/02/2014 na sede campestre 

Haverá premiação de troféu  para o 1º lugar de cada categoria e naipe juntamente 

Os regulamentos e fichas de inscrição da competição, estão disponíveis no site do 

altura da rede do vôlei de praia 4 x 4 será definida em congresso técnico. 

Profº. Teseu e 9112 6050 Profº. 


