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CAMPEONATO BRASILEIRO DE CLUBES/TIMES - 2017 
 

R E G U L A M E N T O – BOLETIM 2 COMPLEMENTAR 

 

 

Prezados Participantes,  

 

Visando dar celeridade aos procedimentos cerimoniais, tais como abertura e 

premiação, enviamos este complemento do regulamento para conhecimento. 

 

        

1. Da cerimônia de abertura – Realização dia 13 de abril entre o 1º e 2º 

Turnos – PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA 

 

Logo após o encerramento do primeiro turno, todos os clubes participantes 

do evento (todas as divisões) serão convocados para a cerimônia de abertura. Os 

times serão chamados em ordem alfabética e deverão se perfilar em frente às 

pistas, devidamente uniformizados, conforme orientação da organização, para a 

cerimônia do hino nacional e a declaração de abertura feita pela maior autoridade 

presente ao evento. É dever do capitão do clube garantir a participação de todos 

os seus atletas na cerimônia de abertura. O clube que não participar com todos os 

seus atletas será automaticamente desclassificado do evento, mesmo que alguns 

jogadores tenham participado da cerimônia. Os atletas desclassificados não 

poderão jogar nem para efeito de ranking. 

 

2. Da cerimônia de premiação – Realização sempre após o término do 

1º turno a partir do dia 14 de abril - PARTICIPAÇÃO 

OBRIGATÓRIA. 

 

Os atletas premiados deverão aguardar a cerimônia de entrega de medalhas 

para receberem suas premiações. Os atletas medalhistas que não participarem da 

cerimônia terão seus resultados anulados para efeito de ranking brasileiro. Os 

resultados do evento permanecem válidos para a equipe. 

 

3. Do abandono do evento antes de seu término. 

 

O atleta que abandonar o evento antes de seu final será desclassificado do 

torneio, não tendo nenhum resultado computado para ranking. Como justificativa 

válida para o abandono será aceito apenas atestado médico de comparecimento, 

com data igual ao dia do abandono. 
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4. Informativo do CPF. 

 

A Casa Comercial solicita que todos os atletas enviem por e-mail o CPF para 

a Karla visando dar agilidade ao credenciamento no sistema.  

 

5. Reunião Técnica/Confraternização 

 

Na Quarta-Feira dia 12 de abril, a partir das 18:30 a casa comercial oferecerá 

um lanche gratuito (sem bebidas incluídas). Nesta oportunidade ao menos um 

representante do clube deverá estar presente para receber as informações do 

torneio bem como a numeração dos atletas. 

 

6. Numeração dos Atletas 

 

Todos os atletas receberão um número a ser afixado, todos os dias de torneio, 

nas costas do jogador. Esta numeração visa identificar os atletas ao público 

presente, bem como identificar a colocação com relação ao torneio. 

 

Aguardamos todos vocês. Bom Campeonato. 

 

 

 

Brasília, 8 de Abril de 2017. 

Guy Igliori - Presidente 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BOLICHE 

 


