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CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA PARALÍMPICA 2022 

UBERLÂNDIA/MG 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Datas: 

Dia Oficial de Chegada: 24 de setembro 

Classificação Funcional (se necessário) 

Checagem de Equipamentos: 
24 de setembro 

Cerimônia de Abertura: 24 de setembro 

Congresso Técnico: 24 de setembro 

Competição Individual Principal: 25 – 28 de setembro 

Competição Individual Intermediária: 28 – 30 de setembro 

Dia Oficial de Partida*: 30 de setembro 

*Atletas que participam só do evento principal devem sair do evento no dia 29/09. 
 

Os clubes precisam chegar nos seguintes horários: 

• Chegada: 24/09 entre 12h e 13h. 

• Partida: 30/09 – após às 15h. 

 

Pacote do Evento: 

O pacote por pessoa inclui: 

• Hospedagem. 

• Todas as refeições do Jantar do dia de chegada até o almoço do dia de 

partida. Refeições extras terão um custo adicional. 

• Transporte do/para o Aeroporto nos dias oficiais de chegada e partida. 

• Transporte do Hotel/Ginásio/Hotel. 

• Acesso à internet no hotel. 
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Hospedagem: 

• 02 ou 03 Hotéis em função do número de participantes do evento. 

• Hotel Principal: Porto Minas Hotel e Convenções 

• Av. João Naves de Ávila, 3685 - Jardim Finotti – Uberlândia/MG 

• Telefone: (34)3253-6500 

• https://www.portominashotel.com.br/ 

o Para os hóspedes menores de idade, o chefe de delegação de cada clube 

deverá apresentar no ato do checkin, a liberação dos pais registrada em cartório 

para a estadia informando em qual período e hotel será hospedado. (modelo em 

anexo).  

o Despesas extras, tais como telefonemas, frigobar, lavanderia, serviço de quarto, 

entre outros não estão incluídas na hospedagem e serão responsabilidade do 

participante que utilizar.  

Local de Competição:  

 

 

 

 

 

 

• Ginásio Municipal Tancredo Neves (Sabiazinho) 

• Avenida Anselmo Alves dos Santos, Nº 3351 - Tibery. 

• Arquibancada para 5000 espectadores. 

• 10 quadras de competição serão marcadas. 

• Não haverá quadras de aquecimento. 

• Câmara de Chamada: Atrás de um dos setores de arquibancadas. 

• Checagem de Equipamentos: Na Câmara de Chamada. 

• Local para armazenamento de materiais e equipamentos: No interior do ginásio. 
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Transporte: 

Este serviço será oferecido do : 

• Aeroporto de Uberlândia - Ten. Cel. Aviador César Bombonato (UDI) 

o  25 minutos de ônibus até o hotel principal da competição 

• Rodoviária de Uberlândia 

o  20 minutos de carro/van do hotel da competição 

A operação de transporte será realizada apenas nos dias de chegada e partida de e 

para esses locais. 

Na chegada ao aeroporto ou rodoviária, você será recebido por um representante do 

evento que o auxiliará no seu traslado ao hotel. As equipes serão transportadas 

diretamente para o hotel oficial. 

Qualquer chegada ou saída, fora dos dias oficiais, será de responsabilidade do atleta 

ou equipe que deve providenciar seu próprio transporte. 

A ANDE não se responsabiliza por voos perdidos devido a problemas de tráfego, 

atraso da competição ou equipes que não concluírem a competição devido à partida 

antecipada. 

 

Alimentação: 

• Primeira refeição dentro do pacote do evento – jantar no dia de chegada 

• Última refeição prevista no pacote do evento – almoço no dia de partida 

 

O café da manhã será servido no Hotel. Almoço e Jantar serão servidos no local de 

competição. 

A programação da competição não incluirá intervalos para almoço, então as refeições 

serão servidas por um período suficiente para permitir que todos comam durante o 

dia. 


