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REUNIÃO VIII JEASC

Na quinta feira dia 19 de Maio de 2011, foi realizado uma reunião no Colégio Agrícola
La Salle de Xanxerê, com a presença das Escolas Agrícolas de Santa Catarina para
serem debatidas algumas questões referentes ao VIII JEASC.
Neste encontro foram debatidas as seguintes questões:
- Alteração da data dos VIII JEASC para os dias 27, 28 e 29 de outubro de 2011, em
função da programação do Enem;
- A data do Congresso Técnico dos VIII JEASC para o dia 29 de Setembro de 2011 no
Colégio Agrícola La Salle;
- A redução da taxa de inscrição de R$ 80,00 para R$ 50,00 por participante;
- Data de entrega da relação nominal de atletas até dia 29 de Setembro de 2011;
- Data limite para entrega das fichas de inscrições de atletas até dia 29 de Setembro de
2011;
- Data limite para alteração de atletas nas inscrições até dia 12 de outubro de 2011;
- Alterações nos regulamentos das modalidades de basquete e canastra;
Finalizada a reunião todos os professores foram convidados para um almoço oferecido
pelo Colégio La Salle.
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REUNIÃO VIII JEASC
CONGRESSO TÉCNICO

No dia 29 de Setembro de 2011, às 8 horas, no Colégio Agrícola La Salle de
Xanxerê, foi realizado o Congresso Técnico dos VIII JEASC, com a presença de onze
Escolas das doze participantes.
No Congresso Técnico foram apresentados e definidos os seguintes pontos:
- Situação financeira dos VIII JEASC;
- Confirmação das modalidades de cada Escola participante;
- Pagamento da Taxa de Inscrição, sendo que, algumas Escolas assumiram o
compromisso de repassar o valor das Inscrições o mais breve possível, para o bom
andamento da organização do JEASC.
- Foi definido os horários de alimentação e jogos, conforme programação
disponível no site.
- A recepção será a partir das 14h00min no Colégio La Salle do Centro de
Xanxerê.
- Para a hospedagem, cada chefe de delegação deverá assinar um termo de
compromisso e responsabilidade, disponível no site.
- As Escolas que não trouxeram a bandeira, ficaram no compromisso de enviar
por correio ou trazer no dia dos Jogos.
- Definiu-se os sistemas de disputa, tempo de jogos e sorteio das chaves,
conforme tabela de jogos disponível no site.
Finalizada a reunião todos os professores foram convidados para um almoço
oferecido pelo Colégio La Salle.
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