FEDERAÇÃO BAHIANA DE FUTEBOL DE SALÃO - FUTSAL
Considerada de Utilidade Pública Municipal pela Lei 1.898, de 13 de setembro de 1966
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Filiada à Confederação Brasileira de Futebol de Salão
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Salvador, 03 de Junho de 2014.
Of. CL nº 039/2013

Prezados Representantes,
o

Conforme determinado pela Diretoria da FBFS, através do Ato Oficial n 007/2014, de 03/06/2014 (cópia em
anexo), onde consta o sistema de disputa do Zonal Final (3ª. Fase), do XXII Torneio Aberto Taça Estado da
Bahia Adulto Masculino – Edição 2014, que acontecerá no período de 06 a 08 de Junho de 2014, na cidade de
Luis Eduardo Magalhães, segue abaixo a programação e outras informações pertinentes ao referido evento.
Outrossim, informamos que será fornecido para as equipes visitantes hospedagem, café da manhã, almoço e
jantar, para até no máximo 15 (quinze) pessoas por equipe, a partir das 8h00min do dia 06/06/2014
(sexta-feira). Solicitamos às equipes que mantenham contato com o hotel onde ficarão hospedadas e com os
Representantes da FBFS e do Sediante naquela cidade, a fim de informarem os nomes e RGs dos atletas e
membros da comissão técnica que serão hóspedes, bem como a hora em que chegarão na cidade.
a) HOSPEDAGEM
Hotel Veneza – Rua Ibipitanga, nº 150 – Bairro Santa Cruz (Atrás da Rodoviária)
Telefone: (77) 3628.2432 / 3628.2961 – e-mail: reservas@hotelveneza.net.br
b) REFEIÇÃO
Café da Manhã: Será no próprio hotel.
Almoço/Jantar: Restaurante Pakinosh – Av. Benedino Alves da Paixão, s/nº (Próximo ao Posto Brasil)
Telefones: (77) 3628.4479.
c) REGULARIZAÇÃO DE ATLETAS/COMISSÃO TÉCNICA
Conforme determinado no § 2º, do Art. 10, do Regulamento do Certame, não será permitida a
substituição de atletas ou qualquer membro da comissão técnica já inscritos, todavia, no decorrer da Taça, até
o dia 05/Junho/2014, as Associações poderão completar o total de 20 (vinte) atletas a que têm direito ou
membro da comissão técnica não inscrito, solicitando através de ofício via e-mail à FBFS.
d) CONTATOS
Representante da FBFS
Representante do Sediante

– Reginildo França (77) 9912.4530.
– Ediney Carlos (77) 9191.1467.

e) LOCAL DOS JOGOS
Ginásio: Dioclécio Severino Ramos
Tamanho da Quadra: 20m x 40m

Endereço: Praça Ottomar Schwenber
Piso: Epoxi
Capacidade: 1.500 pessoas
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Obs.:
Após o café da manhã do domingo as equipes que não estiverem na final deverão deixar os hotéis,
pois, reiterando, só haverá almoço apenas para as equipes que estiverem na final.
2A presente programação poderá sofrer algumas modificações que, se for o caso, serão informadas
oportunamente.
Atenciosamente,

Roberval Raymundo Cidreira
Superintendente

Aos
Representantes das Equipes do(a)
LEM/Vento em Popa/Janjar Esporte Clube
Serrano (Teixeira de Freitas)

Seleção de Iguaí
Seleção de Abaré

Seleção de Morro do Chapéu
LEM Futsal
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