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RESOLUÇÃO Nº011/FESPORTE/2012

O Presidente da Fundação Catarinense de Esporte, no uso de
suas atribuições estabelecidas pelo artigo 15 de seu Estatuto
conforme Decreto nº 3.591 de 21 de dezembro de 1998;

RESOLVE:
ALTERAR os parágrafos 2º e 4º do Artigo 21 do Regulamento Geral, ACRESCENTAR os
itens 1.1 e 1.2 na modalidade de Tênis de Mesa e ALTERAR o item 8.2 da modalidade de
Xadrez, no Regulamento Técnico dos Jogos Escolares de Santa Catarina - 15 a 17 anos, com
as seguintes redações:
Art. 21, § 2º - Regulamento Geral:
Somente poderá participar dos Jogos Escolares de Santa Catarina em cada regional, uma
equipe em cada modalidade e gênero, formada por alunos-atletas pertencentes a um único
Estabelecimento de Ensino, classificada nas competições realizadas em cada SDR na etapa
microrregional; na modalidade de Tênis de Mesa, esta equipe será formada por dois alunosatletas em cada gênero, classificados nas competições microrregionais, não havendo
necessidade de serem oriundos do mesmo Estabelecimento de Ensino.
Art. 21, § 4º - Regulamento Geral:
Para a etapa estadual classificarão os primeiros colocados em cada modalidade e gênero de
cada regional, nas modalidades de Basquetebol, Futsal, Handebol, Voleibol e Voleibol de
Praia. Nas modalidades de Tênis de Mesa e Xadrez, classificarão os dois primeiros colocados
em cada gênero de cada regional.
Regulamento Técnico - Tênis de Mesa:
1.1- Para a etapa regional, cada SDR poderá inscrever dois alunos-atletas (1º e 2º
classificados na etapa microrregional, ou seu(s) respectivo(s) sucessor (es), quando de sua(s)
impossibilidade(s).
1.2- Para a etapa estadual, classificam-se os dois primeiros colocados de cada etapa
regional.
8.2- Cada Estabelecimento... ; para a etapa estadual classificam-se os dois primeiros
colocados de cada etapa regional.
Florianópolis, 16 de julho de 2012.

Plínio Bueno Neto
Presidente em exercício

