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Com o presente documento, estamos iniciando o processo formal de comunicação 

com os Clubes e Associações que desejam participar do Campeonato Brasileiro de 

Jovens de Bocha Paralímpica 2023. 

CORPO TÉCNICO 

 

Artur Cruz Gomes Presidente 

Erinaldo Batista das Chagas Vice-Presidente 

Leonardo Baideck Diretor Técnico 

Vitor do Nascimento Pereira Supervisor Técnico 

Alex Lautherbach Delegado Técnico 

Graziella Batista Comunicação 

Claudio Diehl Nogueira Chefe de Classificação 

INSCRIÇÕES  

O Sistema de Gestão Esportiva (SGE) estará aberto para que os clubes inscrevam 

seus atletas no período de 01 a 08 de março. 

Todo o processo de inscrição só pode ser feito pelo SGE. Não há mais inscrições por 

e-mail. 

Um clube ou associação para poder inscrever seus atletas no evento, vai precisar: 

1. Que a instituição esteja com seu cadastro 100% preenchido e aprovado no 

SGE; 

2. Obrigatoriamente, cada clube terá uma pessoa (identificada como) responsável 

pelo preenchimento do cadastro no SGE, envio de documentos, resposta de e-

mails...; 

3. Qualquer dúvida, a instituição deve enviar e-mail para clubes@ande.org.br;  

4. Com a instituição regularizada é, possível avançar para a inscrição de atletas. 

5. A inscrição de atletas envolve cadastro do atleta no SGE, envio de documentos 

e, também, apresentação do atestado médico para a temporada 2023; 

6. Após o encerramento do período de inscrições a ANDE irá validar ou não a 

inscrição dos atletas;  

7. Só será validada a inscrição de atletas que cumpram todas as 

exigências no SGE; 

mailto:clubes@ande.org.br


                                                                                                                        
 

Cada atleta pode (e deve) ser acompanhado por 01 staff. 

Cada clube ou associação precisa, obrigatoriamente, inscrever 01 técnico. O técnico 

precisa estar registrado no sistema CONFEF/CREF e apresentar a documentação 

referente a este registro no Congresso Técnico. 

Qualquer outra pessoa precisa de autorização da ANDE para ser registrada no evento. 

Limite máximo de 08 atletas a serem inscritos por um Clube ou Associação.  

Limite máximo de 02 atletas do mesmo Clube ou Associação em cada classe e 

gênero.  

A ANDE solicita aos clubes que inscrevam no evento, somente, atleta que tenham 

condições técnicas de participar. 

Outras informações podem ser encontradas no Regulamento Geral do Campeonato 

Brasileiro de Jovens de Bocha Paralímpica 2023. 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

EVENTO 18/04 19/04 20/04 21/04 22/04 23/04 

Chegada 
A partir de 

14h 
-- -- -- -- -- 

Café da Manhã  -- 07h às 08h 07h às 08h 07h às 08h 07h às 08h 07h às 08h 

Classificação Funcional 14h -- -- -- -- -- 

Cerimônia de Abertura 17h -- -- -- -- -- 

Congresso Técnico  19h -- -- -- -- -- 

Jogos (Início/Término) -- 09h/19h 09h/19h 09h/19h 09h/19h -- 

Almoço  -- 
12h às 

14h 
12h às 

14h 
12h às 

14h 
12h às 

14h 
12h às 
14h* 

Cerimônia de Premiação -- -- -- -- 19h -- 

Jantar  
19h às 

21h 
19h às 

21h 
19h às 

21h 
19h às 

21h 
19h às 

21h 
-- 

Saída dos Quartos -- -- -- -- -- Até às 12h 



                                                                                                                        
 

HOSPEDAGEM  

Hotel Slim Curitiba João Bettega 

Rua João Bettega, 864 – Portão – Curitiba/PR 

Telefone: (41)2170-4101 

https://www.slavierohoteis.com.br/hoteis/slim-curitiba-joao-bettega/ 

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. 

Horário check-in** (entrada): a partir das 14h do dia 18/04/2023 

Horário checkout (saída): até 12h do dia 23/04/2023 

• Não haverá almoço no dia 18/04/2023; 

 

ALIMENTAÇÃO  

As refeições serão realizadas no Hotel Slim Curitiba João Bettega. 

O pacote de refeições a ser oferecido pelo SESC/PR e ANDE para todos os 

participantes compreende: 

• 18/04 – Quinta-feira 

o Jantar – 18h30 às 20h30; 

• 19 a 22/04 – Sexta-feira e Sábado 

o Café da Manhã - 07h às 08h; 

o Almoço – 12h às 14h; 

o Jantar – 19h às 21h; 

• 23/04 – Domingo 

o Café da Manhã - 07h às 08h; 

 

 



                                                                                                                        
 

LOCAL DE COMPETIÇÃO   

• 04 quadras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Sesc Portão 

• Rua João Bettega, 770 - Portão, Curitiba - PR 

• A unidade Portão fica a 93m da entrada do Hotel Slim Curitiba João Bettega. 

• Arquibancada para 200 espectadores. 

• 04 quadras de competição serão marcadas. 

• Não haverá quadras de aquecimento. 

• Câmara de Chamada: Ao lado das quadras de competição. 

• Checagem de Equipamentos: Na Câmara de Chamada. 

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

 

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL  

A Classificação Funcional ocorrerá a partir das 14h do dia 18/04. 

Agenda de Classificação Funcional:  

o a ser definida após o período de inscrição de atletas. 

 



                                                                                                                        
 

TRANSPORTE 

Não haverá transporte interno – Hotel/local de competição/Hotel. 

Este serviço será oferecido do: 

• Aeroporto Internacional Afonso Pena (CWB) 

o  45 minutos de carro/van do hotel da competição 

• Rodoviária de Curitiba 

o  30 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 aeroportos. 

Na chegada ao aeroporto, 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. 

INFORMAÇÕES 

Serão fornecidas exclusivamente por meio eletrônico no grupo de WhatsApp 

gerenciado pela organização. As equipes devem indicar no Congresso Técnico os 

nomes de duas pessoas para participarem desse grupo. 

Os resultados das partidas serão impressos e fixados no quadro de informações. 

CONGRESSO TÉCNICO 

Será realizado em duas partes: 

1. online no dia 13/04/2023 às 19h. 

2. presencial no dia 18/04/2023 às 19h. 

 

 


