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Rhailane Raiane Oliveira                            Árbitra
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O Campeonato Regional Norte de Bocha 
Paralímpica 2020, acontecerá entre os dias 
12 e 14 de março (com jogos no dia 13), na 
cidade de Rio Branco - AC.
Serão 24 atletas de 4 clubes.

Rio Branco é um município da região norte 
do Brasil e capital do estado do Acre. Com 
uma altitude de 143 metros, está localizado 
às margens do Rio Acre.

Entre as  atrações mais famosas da cidade 
estão o Palácio Rio Branco, o Mercado Velho 
e o Parque Ambiental Chico Mendes.

BOLETINS OFICIAIS

Serão publicados exclusivamente por meio 
eletrônico (e-mails indicados pelo Chefe de 
Delegação no Congresso Técnico).



HOSPEDAGEM ALIMENTAÇÃO

SAÍDA DAS DELEGAÇÕES

O Hotel estará liberado até às 12h do dia 14/03.

HOTEL NOBILE
RIO BRANCO/AC

Av. Ceará, 2156 - Centro, Rio Branco/AC - CEP: 69900-379

A hospedagem está garantida para o período máximo de 12 a 14 de
março de 2020.

Horário check-in (entrada): a partir das 14h do dia 12/03/2020

Horário check-out (saída): até 12h do dia 14/03/2020

Obs.: Para os hóspedes menores de idade, o chefe de delegação
deverá apresentar no ato do credenciamento (separado dos demais
documentos), a liberação dos pais registrada em cartório para a estadia 
informando em qual período e hotel será hospedado (modelo em anexo).

Despesas extras, tais como telefonemas, frigobar, lavanderia, serviço de 
quarto, entre outros não estão incluídas na hospedagem e serão de
responsabilidade do participante que utilizar.

Data Café da manhã Almoço Jantar

12/03

13/03

14/03

 Informamos aos clubes que refeições fora deste pacote não são de 
responsabilidade da ANDE. Solicitamos a delicadeza de não insistir 
com esse pedido. As refeições serão servidas de acordo com a se-
guinte programação:

•Café da Manhã - 06h às 10h - Hotel

•Almoço - 12h às 14:30h - Local de competição

•Jantar - 18h às 21:30h - Hotel

É imprescindível a apresentação da pulseira de identificação às re-
cepcionistas posicionadas na entrada do restaurante. Em caso de 
extravio de pulseira, o Chefe de Delegação poderá solicitar a 2ª via 
na Coordenação do evento.

TRAJETO
Haverá transporte entre o hotel 
e o local de competição.



REUNIÕES

CERIMÔNIAS

CLASSIFICAÇÃO

A Classificação Funcional ocorrerá nos dias 12 e 13/03.
Classificador chefe Claudio Diehl e classificadora Edislaine da Silva.

• Dia 12/03 - 14h às 17h - Hotel Nobile

Atletas que deverão passar pela classificação:

14h - Luiz Costa da Silva - Clube APA 

14:20h - Raylander Cristian da Costa Marcelino* - Clube APA 

14:40h - Marcos Barbosa Del Lucas - Clube RCP 

15h - Julio Cezar Silveira - Clube RCP 

15:20h - Pedro Henrique De Souza Izidro - Clube RCP 

15:40h - Carlos Henrique Dos Santos Silva* - Clube RCP

(*review)

A partir das 16h (review):

Clube APA:  - Alexsandro da Silva Bezerra

- Emilson Silva de Farias

- José Aurismar Braga da Silva

- Romildo Sebastião Gomes da Cunha 

Clube RCP: - Iara Gabriele Camilo Ferreira

- Jean Carlos Martins Macedo

- Kauan Andrade de Almeida

- Ronaldo de Freitas Soares

Obs.: Os atletas em review serão chamados para confirmação de

dados.

Caso alguém tenha dúvidas, entrar em contato com o classificador 

chefe, Claudio Diehl (21) 99172-4523

CREDENCIAMENTO

O credenciamento é o processo que valida à participação de cada inscrito 
durante a realização do evento. Para essa validação, alguns procedimentos 
são obrigatórios tais como:

• O credenciamento de todas as delegações será efetuado, a partir das 12h, 
no Hotel Nobile.

• É OBRIGATÓRIA a retirada do kit de credenciamento (pulseira de identifica-
ção) para permanecer hospedado, realizar as refeições e utilizar o transporte 
do evento.

• A autorização de hospedagem para menores, será conferida no ato do cre-
denciamento. Caso o documento não esteja de acordo com o previsto no 
Regulamento, o participante poderá ser impedido de se hospedar – modelo 
ao final deste documento. Orientamos que no ato do credenciamento não 
entreguem documentos relacionados a outras atividades do evento. Em caso 
de necessidade de entrega de documento não relacionado acima, gentileza 
procurar a coordenação. 

O Congresso Técnico será realizado no dia 12/03 às 18h no Hotel Nobile.

A Reunião com os Clubes será realizada no Hotel Nobile, no dia 12/03 às 21h 
para discussão de questões inerentes ao ano de 2021.

• A cerimônia de abertura será realizada no dia 13/03 com início previsto às 
8h no local de competição.

• A cerimônia de premiação ocorrerá no local de competição às 19h no dia 
13/03.



ATLETAS PARTICIPANTES

CLUBES INSCRITOS

APA
Afonso Dias Nemetala - BC2
Alexsandro Da Silva Bezerra - BC4
Eduardo Alves Da Silva Junior - BC1
Emilson Silva De Farias - BC3
Jose Aurismar Braga da Silva - BC4
Luiz Costa da Silva
Raylander Cristian da Costa Marcelino
Ricardo De Souza Campos - BC3
Rita De Cassia Albuquerque Andrade - BC1
Romildo Sebastião Gomes Da Cunha  - BC2 

RCP
Marcos Barbosa Del Lucas
Carlos Henrique Dos Santos Silva - BC4
Dheniffer De Jesus Silva - BC2
Fernando De Assis Betinni Da Silva - BC3
Iara Gabriele Camilo Ferreira - BC4
Jean Carlos Martins Macedo - BC3
Julio Cezar Silveira
Kauan Andrade De Almeida - BC2
Lucas Francisco De Souza Alves - BC1
Pedro Henrique De Souza Izidro
Ronaldo De Freitas Soares - BC2

SME BARCARENA
Lucas Coutinho de Sousa - BC2

TUNA LUSO BRASILEIRA
Luís Gustavo Aleixo de Andrade - BC4
Thamiris Rocha Moreira - BC2

APA/AC
RCP/RO

SME BARCARENA
TUNA LUSO BRASILEIRA/PA



ANEXO I - AUTORIZAÇÃO

ANEXO II - REGRAS CHALLENGE

BOCHA CHALLENGE

AVALIAÇÃO

Favor colocar em papel timbrado do clube.

AUTORIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA MENOR DE IDADE

 Eu, _______________________________________________, portador(a) da RG 
nº_____________________________, autorizo a hospedagem do(a) meu (minha) 
filho (a) menor de idade, _______________________________________________, 
portador(a) do RG nº _____________________, no Hotel da competição, acom-
panhado pelo responsável da delegação, para participar do CAMPEONATO 
REGIONAL NORTE DE BOCHA PARALÍMPICA 2020, promovido pela Asso-
ciação Nacional de Desporto para Deficientes - ANDE , no período de 12 a 14 
de março de 2020.

_________________, _____ de ________________ de 2020.

________________________________________________
 Assinatura Mãe/Pai/responsável legal
(anexar cópia do RG de quem assinou)

Manual de Realização e Regras

Bocha Challenge Game, como o nome em inglês já diz, é um Jogo de Desafio de Bocha, um jogo rápido 
e divertido que vai movimentar as nossas competições. O jogo tem como principal objetivo derrubar o 
maior número de pinos que o atleta conseguir, com apenas 3 bolas.
A quadra recebe 6 pinos de cada cor que são colocados em 3 zonas da quadra que apresentam pontua-
ções diferentes. Na zona 3, dois pinos são colocados a 1 m da linha do fundo e 1 m da linha lateral, com 
um espaço de 1 pino entre eles, e cada pino vale 3 pontos. Na zona 2, mais dois pinos são colocados a 3 
m do fundo e 2 m da linha lateral, com espaço de 1 pino entre eles, e cada pino vale 2 pontos. Na zona 
1, os dois últimos pinos são colocados do mesmo lado nos vértices do quadrado central e cada pino 
vale 1 ponto. Os pinos da zona 2 e 3 devem ser arrumados da seguinte maneira: após medir a distância 
coloque a marcação no chão do 1º pino. Coloque do lado mais próximo do centro da quadra um pino 
colado no primeiro e mais um colado no segundo. Retire o do meio e já estarão no ponto certo.
Os pinos azuis ficam do lado esquerdo da quadra e os vermelhos do lado direito, justamente porque o 
atleta que jogará com bolas vermelhas precisa derrubar os pinos do seu adversário e viceversa. O atleta 
de vermelho utiliza os boxes 1 e 2 e o de azul os boxes 5 e 6. Os dois atletas vão jogar ao mesmo tempo 
e assim terão liberdade e espaço para isso.
Nas classes BC1, BC2 e BC4 cada atleta terá 1m30s para lançar suas 3 bolas e na classe BC3 terá 
2m30s.
Quando árbitro autoriza o início da partida, o relógio começa a correr ao mesmo tempo para os dois e 
os atletas podem começar a lançar suas 3 bolas dentro do tempo referente à sua classe.
Ao final do tempo ou das 3 bolas o árbitro faz a contagem e informa o resultado. Caso o atleta que 
joga com bolas vermelhas e esteja derrubando um pino azul, sem querer, derrube um pino vermelho, o 
adversário receberá os pontos por este pino, como se tivesse sido derrubado por ele.
Um detalhe muito importante: cada atleta joga em busca do seu melhor resultado e não contra o ou-
tro que está ao seu lado. Ao final de todos os jogos da rodada, os 4 atletas com maior pontuação em 
todas as partidas avançam pra próxima fase. Isto quer dizer que se por acaso um atleta fizer 8 pontos 
e o que estiver ao seu lado fizer 7, o que fez 7 pode se classificar se com esses pontos ele ficar entre os 
4 maiores pontuadores.
O Bocha Challenge Game vai acontecer sempre antes da rodada final da competição, e todos os
atletas podem participar.
Todos os atletas da classe BC1 começam jogando a primeira, na sequência jogam BC2, BC4 e por fim 
BC3. Após o fim da rodada classificatória, todas as classes voltam ao mesmo tempo para a rodada 
semifinal e final.
Apenas o 1º colocado de cada classe será premiado.

 O Bocha Challenge não é uma competição oficial da BISFed, e sim um 
Torneio com caráter recreativo. Haverá premiação para o vencedor de 
cada classe. Cada clube receberá as fichas de inscrição durante o
congresso técnico, porém o atleta que estiver na disputa de 1º a 4º
lugares não participará do Torneio.
Os pinos serão fornecidos pela organização e cada atleta deve levar para 
o jogo apenas 3 bolas de cada cor.

Clique aqui para acessar o 
Formulário de Avaliação do 
Campeonato Regional Norte 
de Bocha Paralímpica 2020, 
ou acesse o link:
http://bit.ly/RegNort20


