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Ribeirão Preto, 16 de março de 2018

Aos
PRESIDENTES DE CLUBES DO DISTRITO LC-6

Assunto: PREMIAÇÕES DA 19.ª CONVENÇÃO DISTRITAL DO LC-6

Conforme está sendo divulgado e planejado pela Direção da 19.ª
Convenção Distrital do LC-6, que será realizada na cidade de Franca nos dias
28 e 29 de abril de 2018, haverá distribuição de troféus para as seguintes
categorias:
01) – Leão mais jovem.
02) - Leão mais idoso.
03) - Leão mais novo no leonísmo.
04) - Companheiro Leão mais antigo no leonísmo.
05) - Companheira Leão mais antiga no leonísmo.
06) - Domadora mais antiga no leonísmo.
07) - Delegação mais numerosa.
08) - Delegação mais numerosa de Leos.
09) - Delegação melhor uniformizada.
10) - Leão Madrugador.
11) - Delegação mais distante.
Estamos encarecendo aos Presidentes de Clubes, e suas respectivas
Diretorias, a adoção das seguintes providências:
1) Orientar os Companheiros Leão que desejarem se capacitar para
participar das categorias mencionadas nos itens 1 e 2 acima, que,
no ato da inscrição junto aos mesários da Comissão Técnica de
Inscrições, apresentem o respectivo RG para anotação.

2) Os Companheiros Leão, Companheiras Leão e Domadoras que
desejarem participar das categorias mencionadas nos itens 3 a 6
acima, deverão apresentar no ato da inscrição um atestado
emitido pela Diretoria do respectivo Clube confirmando as datas
em que os mesmos forem afiliados no movimento leonístico. Sem
esse documento a participação não será validada.
Tais providências são necessárias para se evitar contratempos que
possam ser causados intempestivamente.
Contamos com a efetiva participação dos Presidentes dos Clubes e
seus Diretores para que as providências acima recomendadas sejam
orientadas e implementadas.
Agradecemos pela atenção.
Leonisticamente,

PDG ANTONIO DOMINGOS ANDRIANI
Presidente da Comissão Técnica de Premiação

