
 

 

Circular número: 164/2018 | Data: outubro de 2018 

 

Assunto:  MARISTÃO ETAPA II – 26 e 27 de outubro 

Srs. Responsáveis: 

  Venho por meio deste informar-lhes sobre os jogos e abertura do Maristão Etapa II 

Categorias Pré-mirim, Mirim e Infantil, que ocorrerão nos dias 26 e 27 de outubro, conforme 
o seguinte cronograma: 
 

 Parque Esportivo da PUCRS.  

Dia:  26/10/18 - sexta-feira 
- Futsal Pré-Mirim misto 
- Futsal Mirim masculino.   
- Basquetebol Mirim masculino. 
- Handebol Infantil feminino. 
Horário dos jogos: das 10h às 20h, aproximadamente (considerando a janta). 
 
Dia:  27/10/18 – sábado 
- Futsal Pré-Mirim misto 
- Futsal Mirim masculino.   
- Handebol Infantil feminino. 
Horário dos jogos: das 8h às 19h, aproximadamente. 
 

          Colégio Marista Rosário  
 
Dia:  26/10/18 - sexta-feira 

- Voleibol Infantil masculino. 
- Voleibol Mirim e Infantil feminino   
Horário dos jogos: das 12h30 às 20h, aproximadamente (considerando a janta). 
 
Dia:  27/10/18 - sábado 

- Voleibol Juvenil masculino. 
- Voleibol Juvenil feminino.  
- Basquetebol Juvenil masculino. 
Horário dos jogos: das 8h às 20h, aproximadamente. 
 
ABERTURA: 26 de outubro às 8h30, com término previsto para às 9h.  
LOCAL:  SEM CHUVA: Estádio do Parque Esportivo. (Entrada: Rua Prof. Cristiano Fischer). 
COM CHUVA: na quadra do térreo do parque Esportivo.  
 
       Cada atleta receberá uma camiseta do Maristão, lanches nos dias da competição e um 
jantar que será servido no dia 26 de outubro, a partir das 18h, no Restaurante do Parque 
Esportivo, para os atletas do Futsal, Handebol e Basquetebol e, no Restaurante do Colégio 
Rosário, para os atletas do Voleibol. 
 
      O deslocamento dos atletas, para os locais de jogos e para a abertura do Evento, é de 
responsabilidade dos pais. 

 
Importante:  

- Os atletas, deverão usar a camiseta do Maristão na abertura. Durante o Evento deverão 
usar uniforme de jogo e/ou camiseta do Maristão. 
- Todos os atletas deverão portar seu RG nos dois dias do evento. 
 

Atenciosamente.                                                                                               
        Coordenação de Esportes.                                                                                        


