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RESUMO
Introdução: Nos últimos anos, a disputa do Campeonato Brasileiro de Bocha Paralímpica
organizado pela ANDE – Associação Nacional de Desporto para Deficientes, vem sendo
disputada por região. A Região Centro-Oeste, inobstante ótimos atletas, têm poucos clubes
filiados à ANDE que desenvolvem a modalidade de bocha, casos de Brasília, Minas Gerais e
Mato Grosso do Sul. Devido à distância geográfica entre os clubes, tornam-se difíceis os
preparativos da equipe classificada para representar a região no Campeonato Brasileiro. A
proposta da ADD de organizar evento de bocha, no segundo semestre de 2012, foi de
oportunizar aos atletas, tanto em idade escolar, como de alto rendimento volume de jogo.
Objetivo: Organizar evento aberto de bocha em homenagem a importante atleta da
modalidade e dirigente esportivo na Região (in memoriam) e oferecer mais uma competição
durante o ano. Método: Realizar evento de bocha em disputa individual das classes BC1,
BC2, BC3 e BC4, nas seguintes faixas etárias: de 12 a 16 anos, e 17 anos acima.
Resultados: A região Centro-Oeste carece de volume de jogos e a realização do I Open
ADD de Bocha Paralímpica – Troféu Antonio Luiz Pereira Mecenas partiu do princípio de dois
objetivos básicos: homenagear os precursores da modalidade de bocha em Mato Grosso do
Sul e oportunizar volume de jogo a todos os atletas que participariam das duas principais
competições da modalidade no ano: Paralímpíadas Escolares realizada pelo Comitê
Paralímpico Brasileiro e Campeonato Brasileiro de Bocha realizado pela ANDE. Contou-se
com 42 participantes. Dos 12 alunos de bocha classificados para representar o estado de
Mato Grosso do Sul nas Paralímpíadas Escolares, 11 participaram do Open. Dos clubes da
Região Centro-Oeste filiados à ANDE, somente a ADD e o CAIRA, ambos de Campo
Grande, participaram, pois os demais alegaram falta de recursos financeiros para o
transporte Contou-se ainda com a participação de 4 atletas do Clube Roda Solta de ItajaíSC. Conclusão: Importante para o calendário da Região e para as ações da ADD, a
realização do I Open ADD de Bocha, ainda que sem recursos específicos para o evento, foi
um grande sucesso. Contou-se também com o apoio da ANDE e de alguns parceiros locais,
inclusive o SESC de Mato Grosso do Sul – Unidade Camilo Boni, que disponibilizou a
estrutura física para a realização do evento. Os participantes analisaram que o evento
proporcionou a todos um excelente intercâmbio entre os praticantes da modalidade, bem
como, favoreceu o preparo para as futuras competições. Merece destaque o fato de que
Mato Grosso do Sul sagrou-se campeão na modalidade de bocha nas Paralímpiadas
Escolares 2012. Neste contexto, vê-se que a Região carece de mais e mais eventos durante
o ano e, incluir o Open ADD de Bocha Paralímpica – Troféu Antonio Luiz Pereira Mecenas,
no calendário Sul-mato-grossense e da Região é uma imperiosa necessidade e da meta da
entidade para 2013.
Palavras-Chave: bocha, evento, intercâmbio

