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Boletim: 015/2018
Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2018.

Aos
Clubes, Associações e Instituições
Com Atletas classificados para a Copa Brasil de Pares e Equipes 2018
Prezados,
Apesar do enorme esforço de nossos parceiros em Recife/PE, as condições
disponibilizadas, no que diz respeito aos custos para realização da Copa Brasil de
Pares e Equipes 2018, não permitiu a ANDE concretizar seu planejamento inicial.
Em paralelo, a ANDE também recebeu uma série de solicitações das instituições
que possuem atletas classificados para o evento informando que os mesmos
estariam impossibilitados de participar do torneio por questões financeiras e que,
devido a proximidade entre as duas competições nacionais, iriam privilegiar o
Campeonato Brasileiro Individual.
Assim, a ANDE resolve:
• Adiar e alterar a cidade sede da Copa Brasil de Pares e Equipes 2018. O evento
será realizado no período de 13 a 17 de dezembro de 2018, junto com o
Campeonato Brasileiro Individual de Bocha Paralímpica 2018 no Centro de
Treinamento Paralímpico do CPB na cidade de São Paulo/SP.
• O cronograma da competição será reorganizado da seguinte forma:
o Dia 13/12 – Chegada das Equipes, Congresso Técnico e Cerimônia de Abertura;
o Dias 14 a 16/12 – Competições;
o Dia 17/12 – Retorno para as cidades de origem.

• Solicitamos às instituições que já tenham adquirido passagens aéreas para o
evento, até a data de hoje (18/09/2018), para entrar em contato com a
ANDE através do telefone (21) 2220-1314 ou do e-mail baideck@ande.org.br
para tratarmos da melhor forma de solucionar esta questão.
o A ANDE não se responsabilizará por solucionar questões de bilhetes
adquiridos no dia 19/09/2018 e dias posteriores.
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o A ANDE se responsabilizará por solucionar apenas questões de bilhetes
adquiridos apenas para atletas, staffs e técnicos classificados para a Copa
Brasil de Pares e Equipes 2018 conforme regulamento dos Campeonatos
Regionais 2018.
Estamos à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário.
Pedimos desculpas pelo transtorno.
Atenciosamente,

ARTUR CRUZ
Presidente
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