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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 Regional Leste 

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 23 a 28 de fevereiro. 

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. 

Não há limite de atletas a serem inscritos por um clube. 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 dos Campeonato 

Regionais 2023. 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

EVENTO 16/03 17/03 18/03 19/03 

Chegada/Credenciamento 
A partir de 

14h 
-- -- -- 

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

Classificação Funcional (11/03 – RJ) 14h -- -- -- 

Curso de Arbitragem – Parte Teórica 
Presencial 

14h -- -- -- 

Cerimônia de Abertura -- 08h30 -- -- 

Congresso Técnico  19h  -- -- 

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

Almoço  -- 
12h30 às 

14h 
12h30 às 

14h 
12h30 às 

14h* 

Cerimônia de Premiação -- -- 19h -- 

Jantar  
18h30 às 

20h 
18h30 às 

20h 
18h30 às 

20h 
-- 

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

 

 

 

 



                                                                                                                        
 

HOSPEDAGEM  

A ANDEF possui hospedagem para 48 (quarenta e oito) pessoas.  

Essas vagas serão ocupadas, preferencialmente, pelos clubes de Minas Gerais e 

Espírito Santo. 

São apartamentos acessíveis que contém 03 ou 04 camas. Todos os apartamentos 

possuem banheiro.  

O bloco de apartamentos fica a 60 metros do ginásio de competição. 

A hospedagem está reservada para o período máximo de 16 a 19 de março de 2023.   

Horário check-in** (entrada): a partir das 14h do dia 16/03/2023 

Horário checkout (saída): até 12h do dia 19/03/2023 

• Não haverá almoço no dia 16/03/2023; 

As despesas com hospedagem são de responsabilidade de cada clube ou associação.  

O custo por pessoa, por dia, é R$ 95,00 (noventa e cinco reais) com café da manhã 

incluso. 

O contato e o pagamento devem ser tratados/feitos diretamente com a ANDEF. 

Contato: Sr.ª Edwirges – (21) 99947-1247 

A ANDE não irá intermediar esse processo. 

 

ALIMENTAÇÃO  

As refeições serão realizadas no refeitório que fica à frente da entrada principal do 

ginásio. 

O pacote de refeições a ser oferecido pela ANDE para todos os participantes 

compreende: 

• 16/03 – Quinta-feira 

o Jantar – 18h30 às 20h30; 

• 17 e 18/03 – Sexta-feira e Sábado 

o Almoço – 12h30 às 14h; 

o Jantar – 18h30 às 20h; 

• 19/03 – Domingo (somente se for necessário realizar rodada no domingo) 

o Almoço – 12h30 às 14h; 

 



                                                                                                                        
 

LOCAL DE COMPETIÇÃO   

• 06 quadras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL  

A Classificação Funcional ocorrerá a partir das 14h do dia 16/03. 

A fim de acelerar esse processo, a ANDE, em parceria com a Coordenação Regional, 

vai organizar, no dia 11/03, na sede do Tijuca Tênis Clube, a primeira etapa do 

Painel de Classificação Funcional para que os atletas do Estado do Rio de Janeiro 

sejam avaliados. Ficarão para o dia 16/03 somente os atletas de ES e MG. 

Agenda de Classificação Funcional:  

o tanto do dia 11/03 quanto do dia 16/03: a serem definidas após o 

período de inscrição de atletas. 

Tijuca Tênis Clube: Rua Conde de Bonfim, Nº 451 – Tijuca com entrada pela Rua Abelardo “Chacrinha 

Barbosa”. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        
 

TRANSPORTE 

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

Conforme a demanda será providenciado o transporte Rodoviária de Niterói/ANDEF/ 

Rodoviária de Niterói nos dias 16 e 19/03.  

Não haverá transfer em outras datas que não o dia de chegada e partida. 

Os clubes devem comunicar por e-mail (carolina@ande.org.br com cópia para 

vitor@ande.org.br e baideck@ande.org.br) o horário de chegada e partida até às 

12h o dia 07/03/2023 (terça-feira).  

Clubes que não fizerem sua comunicação dentro do prazo, não serão atendidos pelo 

transporte. 

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 online no dia 16/03/2023 às 19h. 

 

VAGAS PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO 

Região 
BC1 

F 

BC2 

F 

BC3 

F 

BC4 

F 
  

BC1 

M 

BC2 

M 

BC3 

M 

BC4 

M 

Leste  2 2 2 2   2 3 3 2 
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