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CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA PARALÍMPICA 2022 

UBERLÂNDIA/MG 

Informações Gerais – Atualizado em 17/09/2022 
 

Programação: 

Congresso Técnico Online 22 de setembro – 19h  

Dia Oficial de Chegada: 24 de setembro 

Checagem de Equipamentos: 24 de setembro 

Cerimônia de Abertura: 24 de setembro (noite) 

Competição Individual Principal: 25 – 28 de setembro 

Reunião Técnica: Calendário 2023 26 de setembro (noite) 

Reunião Técnica: Planejamento Estratégico 28 de setembro (noite) 

Competição Individual Intermediária: 28 – 30 de setembro 

Dia Oficial de Partida*: 30 de setembro 

*Atletas que participam só do evento principal só devem sair do evento após o dia 28/09. 
 

Atividade / Data 24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 30/09 

Congresso Técnico 
22/09 

19h 
--- --- --- --- --- --- 

Chegada 12h/16h --- --- --- --- --- --- 

 

Checagem de Equipamentos 
17h --- --- --- --- --- --- 

Cerimônia de Abertura 19h --- --- --- --- --- --- 

Evento Principal --- 09h30 09h30 09h30 09h30 --- --- 

Reunião Técnica - Calendário --- --- 19h --- --- --- --- 

Reunião Técnica - Planejamento --- --- --- --- 19h --- --- 

Evento Intermediário --- --- --- --- --- 09h30 09h30 

Partida --- --- --- --- --- --- 
A partir de  

15h 

 

Os clubes devem chegar nos seguintes horários: 

• Chegada: 24/09 até 16h. 
• Partida: 30/09 – após às 15h. 
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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. 

 

Hospedagem: 

Porto 

Minas 

Hotel  

& 

Convenções 

CLUBES 

FCEE CEPE APAcre APBS 

Rio de Janeiro PS RONDOM ANDEF LAR VIDA 

SADEF FUNAD AETERJ UFPE 

CETEFE ADVISA ADESPARV RCP 

ATEC ABP/DF APAE Maragogi ATIVA 

APMarabá ADEFU APEBH RODA SOLTA 

ADFP APODEC ACARDD  
 

Carlton Plaza 

Hotel 

CLUBES 

ADESUL SESI APP TUNA LUSO 

APTS ADD/SP UMPM ADMC/Mogi 

APPD ADD/MS AAFIN OTIMISMO 

AFADEFI APARN ASASEPODE IBP 
 

Ibis 

Uberlandia 

Hotel 

CLUBES 

APESBLU 

ORGANIZAÇÃO 

ARBITRAGEM 

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 

 

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.  
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Local de Competição:  

• Ginásio Municipal Tancredo Neves (Sabiazinho) 

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

• 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. 

 

Transporte: 

Este serviço será oferecido do: 

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

• Rodoviária de Uberlândia 

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

para esses locais. 

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. 

Atenção! 

Clubes que precisam do transporte no dia 24/05 (aeroporto/rodoviária para o Hotel), 

e, ainda não informaram a ANDE, por favor, comunicar as informações do voo/ônibus, 

até o dia 19/09 (próxima segunda-feira), através do e-mail clubes@ande.org.br e, 

também, do WhatsApp (21) 2220-1314. 

Caso a ANDE não receba as informações até a data descrita acima, não será possível 

atender à solicitação.   
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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 deve incluir intervalo para almoço. Isso será definido 

no Congresso Técnico. 

As refeições serão servidas por um período suficiente para permitir que todos comam 

durante o dia. 

Cronograma da Competição: 

• O cronograma será definido no Congresso Técnico após a confirmação 

do número de atletas em cada classe e gênero. 

• A ideia inicial é que as partidas comecem às 09h30 e terminem até às 

19h30. 

• Se os horários acima se confirmarem, nos dias 25, 26, 27, 28, 29 e 

30/09, o transporte Hotel/Arena iniciará às 07h com preferência para 

os atletas, assistentes, calheiros e técnicos que atuarão na primeira 

rodada de cada dia. 

• O transporte Arena/Hotel inicia às 18h30 e termina às 21h. 

• Atenção! No dia 30/09 NÃO haverá transporte Arena/Hotel. Esse será 

substituído pelo transporte Arena/Aeroporto ou Rodoviária que 

iniciará logo após a Cerimônia de Premiação. Isso significa que 

TODOS devem fazer checkout do Hotel antes de se dirigirem para a 

Arena. 

 


