CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL DE MESA
VICE-PRESIDÊNCIA - MODALIDADE BOLA 3 TOQUES

IX COPA DO BRASIL INDIVIDUAL DE
FUTEBOL DE MESA
MODALIDADE BOLA 3 TOQUES
A Vice-Presidência da Confederação Brasileira de Futebol de Mesa – CBFM –
modalidade Bola 3 Toques, tem o prazer de convidar os atletas regularmente filiados às suas
federações estaduais a participarem da IX COPA DO BRASIL INDIVIDUAL, a ser realizada
nos dias 21 e 22 de abril de 2018. A competição será realizada na cidade de Bilac-SP, no
Clube Social e Recreativo de Bilac, localizado à Rua Conceição, nº 700, Centro, com início
previsto para 8:00h do dia 21 e término às 16:00h do dia 22.
O valor das inscrições será de R$ 90,00 (noventa reais) por atleta e deverá ser
depositado na seguinte conta bancária:
- Banco do Brasil
- Ag. 4887-9
- C/C: 6.769.907-3
Em favor de Marcelo de Mendonça Virgilio - CPF: 848.149.186-15
O comprovante de depósito digitalizado deverá ser enviado por e-mail para
virgiliomarcelo@gmail.com ou por Whatsapp para o número (31) 9996-9721,
impreterivelmente até 06/04/2018.
Destacamos, ainda, que o amigo Hélio Sampaio acertou traslado dos atletas de
ônibus, saindo de São José do Rio Preto para Bilac (ida na sexta-feira e retorno no domingo).
Deste modo, solicitamos a todos os participantes que informem ao Hélio o horário de
chegada na sexta-feira, pois o horário do ônibus será definido para atender a maior
quantidade possível de inscritos. O contato do Hélio é: (18) 99753-6211.
Os botonistas que se dirigirem a Araçatuba também devem fazer contato com o
Hélio, para que seja providenciado o transporte para Bilac.
Por fim, informamos que serão oferecidos como cortesia a todos os participantes o
almoço de sábado e um churrasco na noite de sábado.
Contamos com a participação de todos!
Atenciosamente,
Bruno S. G. Machado
Vice-Presidente CBFM - Bola 3 Toques
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