CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO PARA 2019
A Confederação Brasileira de Boliche divulga, através deste, os critérios para
convocações das seleções brasileiras para o ano de 2019.
No ano de 2019 serão realizados os seguintes torneios internacionais:
Sul-Americanos:
1.
2.

Sênior e Super-Sênior em Medelín – Colômbia de 03 a 09 de março de 2019
Sul-americano - Consubowl (Sul-Americano adulto e juvenil aberto) – data provável
setembro de 2019 no Brasil (local a definir)

Pan-Americanos:
1.

2.
3.
4.

Pan-Americano Adulto masculino em Lima – Peru (Por dificuldades na conclusão da
construção do Boliche em Lima poderá ser remanejado para a Costa Rica) de 07 a 13
de abril de 2019 (A data também pode variar)
Jogos Pan-Americanos em Lima – Peru de 24 a 30 de julho de 2019
Pan-Americano Juvenil (SUB21) e Infanto-Juvenil (SUB16) na República Dominicana de
10 a 18 de agosto de 2019.
Encontro Pan-Americano em Lima – Peru de 02 a 06 de outubro de 2019 – participação
limitada a máximo 30 anos de idade.

Mundiais:
1.
2.
3.
4.

Mundial Junior (SUB18) em Paris – França de 17 a 24 de março de 2019.
Mundial Feminino Adulto em Las Vegas – USA de 22 a 30 de agosto de 2019
Mundial Sênior em Las Vegas – USA de 02 a 10 de setembro de 2019.
Mundial AMF – local e datas a definir.

IBEROAMERICANO:
1.

Ibero-americano em Porto Rico de 01 a 08 de junho de 2019.

Torneio das Américas:
Não é mais um torneio homologado pela Confederação Pan-Americana e a
participação é livre aos países.
CRITÉRIOS PARA CONVOCAÇÕES EM CADA EVENTO:
SUL-AMERICANO SÊNIOR e SUPER-SÊNIOR – Colômbia – 4 jogadores sênior masculinos e 4
femininos, 2 jogadores Super-Sênior Masculinos e 2 femininos:
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•
•

Uma VAGA TÉCNICA POR EQUIPE + demais vagas preenchidas pela colocação do
Ranking Brasileiro de 1 de janeiro de 2019 da categoria em questão.
Os atletas não poderão participar das seleções sênior e Super-Sênior simultaneamente.
As convocações darão prioridade para as equipes sêniores e eventuais
remanejamentos poderão ser feitos conforme necessidade, a critério da
Confederação.

SUL-AMERICANO - CONSUBOWL – Brasil – Sem limites de participação – aberto:
Duplas formadas seguindo o critério de que a cada 2 duplas inscritas uma 3ª dupla terá
que ter ao menos um juvenil, sem limite de participação apenas respeitando-se a regra do
torneio podendo haver participação masculina e feminina.
•

Não haverá convocação específica, apenas a ordem do ranking será seguida.

CAMPEONATO PAN-AMERICANO ADULTO MASCULINO – Lima/2019 – 6 masculinos. (Ainda
há possibilidade de troca de sede e de data, pois a Confederação Pan-Americana aguarda
definição do termino da construção da instalação do Boliche).
•

Uma VAGA TÉCNICA + demais vagas preenchidas pela colocação do Ranking Brasileiro
masculino de 01 de janeiro de 2019, sendo que em caso de qualquer desistência, serão
convocados por ordem até o décimo colocado do Ranking Brasileiro da categoria. A
partir do 10º colocado no ranking, novas desistências serão preenchidas por vagas
técnicas a critério da Confederação.

JOGOS PAN-AMERICANOS LIMA/2019 - 24 de julho a 11 de agosto de 2019 – 2 masculinos e 2
femininos.
•

•

Serão convocados o primeiro do ranking masculino de 01 de janeiro de 2019 (Marcelo
Suartz) e a primeira do ranking brasileiro feminino de 01 de janeiro de 2019 (Stephanie
Martins).
A segunda vaga será definida por critério técnico entre os jogadores:
o Bruno Costa – Masculino
o Renan Zoghaib - Masculino
o Roberta Rodrigues - Feminino
o Luiza Rocha - Feminino

A Confederação manterá avaliação permanente dos jogadores listados acima, onde
serão levados em conta: comportamento do atleta dentro e fora das pistas, dedicação aos
treinos determinados, comprometimento do atleta quanto à importância do torneio,
condicionamento físico e participação em eventos.
Até a data limite de envio da lista curta ao COB, prevista para maio, os atletas serão
escolhidos ou eventualmente substituídos a critério da Confederação.
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A convocação final será feita em maio de 2019 e a lista será enviada ao Comitê Olímpico
Brasileiro.
Independente de convocação, a participação ou não das equipes está condicionada ao
Comitê Olímpico Brasileiro – COB.
O Técnico da Seleção Brasileira para o evento será Márcio Vieira.
PAN-AMERICANO JUVENIL (SUB21) e INFANTO-JUVENIL (SUB16) – República Dominicana,
sendo 4 atletas juvenis masculinos e 4 femininos e 2 atletas infanto-juvenis masculinos e 2
femininos:
•

Uma VAGA TÉCNICA POR EQUIPE + demais vagas preenchidas pela colocação do
Ranking Brasileiro da categoria após a Taça Rio 2019.

ENCONTRO PAN-AMERICANO – LIMA/PERU – 2 masculinos e 2 femininos.
•

Duas vagas técnicas para masculino e Duas vagas técnicas para Feminino (sub30).

MUNDIAL JUNIOR – PARIS/FRANÇA – 2 masculinos e 2 femininos
•

Uma VAGA TÉCNICA POR EQUIPE + segunda vaga preenchida pela colocação no
Ranking Brasileiro SUB18 de 01 de janeiro de 2019.

MUNDIAL ADULTO FEMININO – LAS VEGAS/USA – 6 mulheres.
•

Uma VAGA TÉCNICA + demais vagas preenchidas pela colocação do Ranking Brasileiro
feminino após o Brasileiro de Clubes 2019.

Em caso de qualquer desistência, serão convocados por ordem até a décima colocada do
Ranking Brasileiro da categoria. Novas desistências serão preenchidas por vagas técnicas.
MUNDIAL SÊNIOR - LAS VEGAS/USA, 4 homens e 4 mulheres.
•

Uma VAGA TÉCNICA POR EQUIPE + demais vagas preenchidas pela colocação do
Ranking Brasileiro da categoria em questão após o Campeonato Brasileiro de Clubes
2019.

MUNDIAL AMF – A DEFINIR 1 homem e 1 mulher:
•

Eliminatória específica para classificação dos representantes.

IBEROAMERICANO E TORNEIO DAS AMERICAS:
•

Os atletas que desejarem participar destes eventos deverão manifestar interesse junto
à Confederação. Neste caso, os atletas interessados serão classificados pela ordem do
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ranking brasileiro após a Taça São Paulo 2019, e inscritos nos respectivos eventos. Não
haverá convocação específica.
REGRAS GERAIS PARA TODAS AS SELEÇÕES DE 2019
1. Todos os atletas são responsáveis pelos vistos de entrada e vacinação nos países que assim
exigirem, como Canadá, Panamá, Estados Unidos, França, Peru, Porto Rico, República
Dominicana, entre outros. Os convocados para torneios em países que exigem vistos deverão
confirmar participação somente após a obtenção do visto, exceto em casos onde a emissão seja
de responsabilidade do país sede.
2. Após convocado para determinado torneio, o atleta terá um prazo a ser divulgado para
confirmação de participação. Caso o atleta confirme participação e desista sem um motivo
justificável (p.e. falta de visto ou falta de recursos financeiros), o mesmo será excluído de
qualquer convocação internacional pelo período de um ano a contar da data do cancelamento.
A DECISÃO DA CBBOL SOBRE OS ATLETAS CONVOCADOS É SOBERANA. OS ATLETAS DE
QUALQUER SELEÇÃO PODERÃO SER CORTADOS E/OU SUBSTITUÍDOS A QUALQUER
MOMENTO DE FORMA DISCRICIONÁRIA PELA CONFEDERAÇÃO SEMPRE QUE SE VERIFICAR
NECESSÁRIO AOS INTERESSES DA ENTIDADE.

Brasília, 01 de janeiro de 2019.
Confederação Brasileira de Boliche – BOLICHE BRASIL
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