CONVOCAÇÃO PARA O CAMPEONATO SUL-AMERICANO
SÊIOR E SUPER-SÊNIOR – MEDELIN - COLOMBIA
Brasília, 01 de janeiro de 2019.
O Presidente da Confederação Brasileira de Boliche – BOLICHE
BRASIL, de acordo com as regras de convocações de 2019, CONVOCA os
atletas abaixo relacionados a integrar a Seleção Brasileira (Masculina e
Feminina) que participará dos CAMPEONATO SUL-AMERICANO
SÊNIOR E SUPER-SÊNIOR, a ser disputado no período de 03 a 09 de março
de 2019, em Medelín – Colômbia.
SELEÇÃO SÊNIOR
MASCULINA:
1.
2.
3.
4.

Celso Azevedo – SP
Renato Castellões – MG
Márcio Vieira – RJ
Luiz Afonso - DF

FEMININA:
1.
2.
3.
4.

Lúcia Vieira – RJ
Titila Alvarez – BA
Léa Badaró – DF
Jacque Costa – MG

SELEÇÃO SUPER-SÊNIOR
MASCULINA:
1. Oscar Marin - SC
2. Eugenio Carvalho - DF
FEMININA:
1. Vanessa Andrade – MG
2. Marlene Bonacina - MS
Há a possibilidade de envio de mais de uma equipe em cada
modalidade, porém esta segunda equipe apenas participa de um torneio
paralelo (com premiação em dinheiro) sem direito a premiação de medalhas.
(maiores informações no anexo à convocação)
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Conforme previsto das regras de convocação a Boliche brasil poderá
remanejar atletas entre as categorias sempre que considerar necessário e for de
interesse da entidade (observando respectivamente as regras etárias do evento).
O Boletim do evento está disponível no endereço eletrônico:
https://www.bolichebrasil.com.br/arquivos/boletin_1%20CSB%20Senior%20y
%20super%20senior%202019.pdf
Os atletas convocados terão até o dia 28 de janeiro de 2019 para
confirmar participação, porém não é necessário aguardar a data final, caso o atleta
já possua a informação que não poderá comparecer, favor enviar comunicado. As
confirmações deverão ser formalizadas por e-mail para o endereço
tecnico@bolichebrasil.com.br.
Depois de confirmada a participação, todo atleta que desistir de jogar o
campeonato deverá encaminhar à Diretoria da BOLICHE BRASIL justificativa
para a desistência (acompanhada de atestado médico, se for o caso). Caso a
justificativa não seja aceita, o atleta ficará sujeito a punição. Os atletas
previamente convocados não perdem o direito de confirmação, desde que haja
disponibilidade de vaga.
Aos atletas que não constem da lista está aberta a manifestação de
interesse em participar, solicitamos que todos os atletas constantes dos
rankings Sênior e Super-Sênior que desejarem participar manifestem seu
interesse pelo mesmo canal acima.
Conforme Lei 9615/98, “Art. 84. Será considerado como efetivo
exercício, para todos os efeitos legais, o período em que o atleta servidor público
civil ou militar, da Administração Pública direta, indireta, autárquica ou
fundacional, estiver convocado para integrar representação nacional em
treinamento ou competição desportiva no País ou no exterior. “

Guy Igliori
Presidente – Boliche Brasil
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ANEXO

COMUNICADO 3 /2018 - CSB
DE:

Confederación Sudamericana de Bowling

PARA:

Federaciones afiliadas

ASUNTO:

Campeonato sudamericano senior

Buen día,
Este comunicado aclara algunos aspectos del campeonato suramericano senior cuya
información general está contemplada en el Boletín 1.
1.- El campeonato es de carácter abierto, esto es, pueden participar el número de
deportistas que la federación de su respectivo país lo avale y que los inscriba dentro de
LAS FECHAS LIMITES establecidas en el boletín 1 para tal fin.
2.- Para efectos del cuadro general de medallería, solo participa UN EQUIPO POR PAIS,
el cual debe ser informado en la reunión técnica previa al evento.
3.- Anexo al comunicado encuentran la tabla de premiación ofrecida, en la cual
participan TODOS los deportistas inscritos
4.- La final Master no tiene premiación en auxilio económico y la clasificación se definirá
solo con los deportistas de LOS EQUIPOS OFICIALES.
5.- Todos los deportistas sin excepción deben utilizar el uniforme oficial de cada una
de las delegaciones de las diferentes Federaciones afiliadas a la Confederación
Suramericana de Bowling
6.- Los integrantes de la delegación como oficiales, atletas y acompañantes que no se
alojen en el hotel oficial por intermedio de la Federación del país organizador
(Colombia), solo tendrán derecho a la participación en las competencias. No tienen
derecho a transporte aeropuerto – hotel – aeropuerto, transporte Bolera – hotel –
Bolera, tampoco a las actividades sociales del evento.
7.- Todos los pagos de hotel e inscripción se deben realizar por medio del delegado de
cada uno de los países, no se aceptan pagos individuales.
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