Srs. Presidentes das Federações Estaduais

REF. REUNIÃO DE ABERTURA EVENTO UNIFICADO 2018

O Comitê Técnico de Patinação Artística da CBHP convida os Srs. Presidentes e Representantes das
Federações Estaduais, assim como os Dirigentes e Técnicos Confederados dos clubes participantes do Evento Unificado
2018 para a |Reunião de Abertura do Evento Unificado 2018, a realizar-se no dia 17 de julho de 2018, às 19h, no Hotel
Aquarius, em Santa Cruz do Sul.
Pauta do Congresso Técnico:
1. Recebimento dos documentos impressos de todos os atletas participantes do Evento Unificado,
conferidos e assinados, pelas Federações.
2. Finalização da listagem de atletas impossibilitados de participar do CB e TN. Tais atletas permanecerão na
ordem de saída, porém assinalados como excluídos.
3. Recebimento dos atestados médicos dos atletas impedidos de participar por questões clínicas
comprovadas, entregues impressos pelos clubes.
4. Eleição do Comitê Disciplinar do evento.
5. Recebimento do set de elementos de todos os atletas da modalidade livre individual. Entregues impressos
pelos clubes.
6. Recebimento dos textos de locução (máximo 25 palavras) das provas de SHOW. Entregues impressos pelos
clubes.
7. Recebimento do documento de inscrição PAN Promocional impresso e assinado pelo dirigente do clube
para assinatura do presidente da CBHP (será devolvido assinado, ao clube, durante o UNIFICADO).
8. Apresentação dos critérios de publicação dos resultados das provas.
9. Assuntos gerais do Comitê Organizador Local.

Logo após o Clube X-Lise tem a alegria de convidá-los para o Coquetel de Abertura, no mesmo local.
Para tanto, precisaríamos da confirmação de presença de cada delegação, até o dia 10 de julho de 2018.
Contamos com a presença de todos e com o cuidado à pontualidade das atividades.
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