
 

 

 

 

 

Em virtude do prolongado intervalo

Jogos Abertos do Ceará 2018

Coordenação dos Jogos Abertos do Ceará

informações através de Nota Oficial:

 

1) A Etapa Estadual da edição de 2018 será realizada em Fortaleza, no Centro de 

Formação Olímpica (CFO) nos dias:

a. 22 a 24 de m

b. 29 a 31 de m

 

2) O sistema de inscrição será aberto para acesso, com seu respectivo login e 

senha, para que cada equipe possa realizar 

atletas, em cada 

inscritos por outros municípios.

 

3) As substituições poderão ser feitas exclusivamente no sistema durante os 

a 18 de março  do corrente ano. Não serão aceitas quaisquer substituições for

desse prazo. 

 

 

 

 

Coordenação dos Jogos Abertos do Ceará

 

 

 

 

NOTA OFICIAL nº. 01 /2019 

Em virtude do prolongado intervalo entre as seletivas regionais e a etapa e

Jogos Abertos do Ceará 2018, a Secretaria do Esporte e Juventude – 

Coordenação dos Jogos Abertos do Ceará. resolve compartilhar as seguintes 

informações através de Nota Oficial: 

A Etapa Estadual da edição de 2018 será realizada em Fortaleza, no Centro de 

Formação Olímpica (CFO) nos dias: 

22 a 24 de março – modalidades basquete e handebol 

9 a 31 de março – modalidades futsal e voleibol 

O sistema de inscrição será aberto para acesso, com seu respectivo login e 

senha, para que cada equipe possa realizar até 5 (cinco) substituições de seus 

, em cada modalidade e naipe. É VETADA a substituição por atletas 

inscritos por outros municípios. 

As substituições poderão ser feitas exclusivamente no sistema durante os 

do corrente ano. Não serão aceitas quaisquer substituições for

Fortaleza, 28 de fevereiro de 2019.
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