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CONFEDERAÇAO BRASILEIRA DE DESPORTOS 
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Endereço: Rua Emboaçava. 147 – Mooca - SP CEP:03124-010 – São Paulo/SP 

Fone: 11 – 2341-0521 - e-mail: cbdifut@gmail.com 

 

 

Solicitação de Sediamento de Campeonatos Nacionais - CBDI 
 
 
 
Ilmo. Sr. Presidente da Confederação   Brasileira de Desportos Para Deficientes Intelectuais. O abaixo assinado 
vem por meio deste requerer a V. Sa. o deferimento ao pedido de Sediamento de Campeonatos Nacionais, a saber 
 
Evento: _____________________________________________________          Categoria:  DI  (     )  Down  (      )
  
Ano: __________________________________Fase Solicitada: _____________________________  
Solicitante: ________________________ Organização: ____________________________________  
 
1.Cidade Sede: _______________________________________               Capital?  Sim (     )  Não  (    ) 
  
Caso não seja capital, informar a distância: (       ) 
Tem aeroporto na cidade (      )Sim  Não (    ) Nome aeroporto : ____________________________ 
  
2.Ginásio: ________________________________________________________________________ 
Endereço: ________________________________________________________________________ 
Capac. de Público:___________Tam. da Quadra:_________Tipo de Piso: ___________  
Vestiários (    )Sim  (    )Não  Caso positivo, informar quantidade: (   ) Tribuna de Honra:  (     ) sim  (     ) não  
 
 
3.Rede Hoteleira ou local do alojamento informar no mínimo três estabelecimentos, com endereço, telefone, fax, e-
mail, site, etc: 
1 - ______________________________________________________________________ 
2 -______________________________________________________________________ 
3 -______________________________________________________________________ 
  
 
4. Descrever condições oferecidas: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

  
Por ser verdade, firmamos o presente. 

 
______________________________________________________________________ 
(Local e Data) 

 
  

_____________________ 
      Assinatura 
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Check List Necessário para Realização do Evento 

 
 
 
 

• Quantidades de equipes mínimo oito 

• Hospedagem (hotel ou alojamento em condições),  

• Alimentação (café da Manhã, almoço e jantar) 

• Transporte local para levar as equipes ao local do jogos e treinamentos 

• Local para os jogos e treinos (ginásios em condições plenas) 

• Ambulância (médico e desfibrilador) e hospital próximo para atendimentos caso necessite 

• Premiação (medalhas e troféus para os três primeiros colocados, e opcional premiação de 
participação ) 

• Som para abertura, jogos e encerramentos.  

• Arbitragem Oficial (federações ou Ligas) 

• Aguas  e gelo para todos os jogos 

• Comunicação Visual (banner, faixas, Backdrop para entrevistas, mídias sociais) sempre incluído o 
logo da CBDI e seus patrocinadores oficiais do futsal   

• Camisetas promocionais ou demais itens de divulgação a critério da organização sempre incluindo 
o logo da CBDI. 

  

• OBS: Após solicitação oficial, será necessária uma vistoria por um membro do Departamento 
técnico da CBDI, para aprovação final, o solicitante deverá arcar com as despensas (hospedagem 
caso seja necessário, alimentação e locomoção da sede da CBDI, até a cidade organizadora do 
evento. 

• O solicitante declara que têm conhecimento e estão de acordo com as normas estabelecidas para 
realização da Competição acima citada.  

 

• Observação importante: 
 

• Após análise do departamento técnico da CBDI, será informado oficialmente à cidade proponente 
a aprovação ou não da Competição. 

 

• Após a aprovação será agendada uma reunião com o departamento técnico para dar andamento 
na organização junto aos departamentos técnico da CBDI e departamento solicitante. 

 
 

Atenciosamente 
 
 
 
 

Cleiton Mauricio Monteiro 
Depto . Técnico - CBDI 


