ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ÁRBITROS DE HANDEBOL
OFICIO Nº. 003/2017
DE: Associação Paranaense de Árbitros de Handebol
PARA: Todos os Árbitros!
Assunto: Clinica de Regras de Handebol 2017 – Informação.

Prezados!

O diretor Presidente da APAH, no uso de suas atribuições legais e de acordo com
estatuto da APAH, vem por meio deste trazer informações sobre a Clínica Anual de Regras de
Handebol 2017:
Por solicitação e de acordo com Liga de Handebol do Paraná, pedimos a todos os árbitros que
por gentileza acessem o site da LHPr e procedam cadastro também no site da LHPr no link:
http://www.paranahandebol.com.br/arbitragem-documentos/
A Clinica Anual acontecerá em data e local diferente da Copa Paraná de Handebol, desta
forma, ficou determinado em reunião entre as entidades esportivas, que a Clinica acontecerá no
Município de Toledo Pr, na Data de 08 e 09 de Abril do presente ano, com início as 09:00 horas do
dia 08/04.
Para os árbitros que farão a Clinica, terá um custo de R$: 70,00 reais de taxa de inscrição, a
ser depositado na Conta da APAH Banco do Brasil: Agencia: 0747-1 Conta Corrente: 44068-x e
enviado o comprovante de deposito para e-mail do departamentofinanceiroapah@yahoo.com.br. E
também para o e-mail: apahsecretaria@gmail.com
A Clínica de regras acontecerá no Anfiteatro do Campus I da Unipar de Toledo no endereço:
Avenida Parigot de Souza, 3636 – Jardim Prada CEP: 85.903-170 – Toledo-Pr. Com a
responsabilidade de ministrar o conteúdo da Clinica o Árbitro Internacional e Diretor de Árbitros da
Confederação Brasileira de Handebol o Senhor Ésilo de Mello, e o Árbitro Continental o Senhor
Robson Ruiz Olivoto.
O alojamento estará liberado aos árbitros no dia 07 de Abril a partir das 19:00 horas, e dessa
forma, pedimos a todos os árbitros que se organizem para a chegada na sexta feira a noite, entretanto,
por motivos de organização da cidade sede que nos solicitou a confirmação dos árbitros que vão
precisar de alojamento com antecedência mínima de quatro dias, solicitamos aos árbitros que no
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informe se irá necessitar de alojamento até as 20:00 horas do dia 03/04/2017, para que possamos
entregar relação de alojamento para a mesma, e com relação a todos que vão utilizar alojamento é
preciso que levem roupa de cama e materiais de higiene pessoal.
Caso algum árbitro não tenha e queira solicitar a Apostila de regras, por favor, solicite com
antecedência através da ficha de inscrição da clinica anual de regras a ser enviado e devolvido por email até o dia 03/04/2017, e terá um custo no dia da clinica de R$: 25,00 reais informaram que não
levaremos apostilas a mais e que somente entregaremos as pessoas que nos solicitaram com
antecedência.
Para Organização de todos os árbitros já entramos em contato com o ministrante do curso para
solicitar cronograma, e em breve enviaremos programação completa da clínica a todos os Árbitros.
Sendo o que temos a informar!

Associação Paranaense de Árbitros de Handebol
Ubiratã, 15 de Fevereiro de 2017.

_________________________
LEANDRO MARIOT
DIRETOR PRESIDENTE APAH
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