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 REGULAMENTO DA COPA BRASIL DE PARES E EQUIPES 2015  

DAS INSCRIÇÕES PARA A COPA BRASIL  

Art.1º - Cada entidade/Clube poderá inscrever no máximo 19 (dezenove) 

participantes assim distribuídos:  

- Atletas / Staff 

EQUIPES BC1 / BC2 = 04 atletas para 03 staff ou 3 atletas para 02 staff;  

PARES BC3 = 03 atletas para 03 staff  

PARES BC4 = 03 atletas para 02 staff ou 02 atletas para 02 staff;  

Além da distribuição acima, cada clube terá o direito de inscrever 01 (um) técnico. 

 

Art.2º - Não havendo o número suficiente de atletas para compor os exemplos acima, 

a delegação deverá obedecer à proporção de um atleta para até um acompanhante 

incluindo o técnico.  

Art.3º - As equipes serão colocadas em chaves de acordo com o sorteio durante o 

Congresso Técnico.  

Art.4º – Na Copa Brasil de Pares e Equipes - Bocha 2015, cada clube poderá 

inscrever no máximo 19 (Dezenove) pessoas, sendo obrigatoriamente, um técnico 

devidamente credenciado e registrado nos CREFS. (Conselhos Regionais de 

Educação Física).  

Art.5º - Será permitida a participação somente de atletas que completarem 15 

(quinze) anos até a data da competição, de acordo com sua participação no 

regional.  

§ 1º - O atleta deverá apresentar documento de identidade, quando solicitado pela 

coordenação do evento.  

§ 2º - O atleta deve ter o estatus de classificação funcional como Confirmado.  

§ 3º - O clube poderá inscrever uma equipe se pelo menos um atleta BC1 ou BC2 se 

classificar entre os quatros primeiros colocados nos seus respectivos regionais.  

§ 4º - O clube poderá inscrever um par BC3 se pelo menos um atleta BC3 se 

classificar entre os quatros primeiros colocados nos seus respectivos regionais. § 5º 

- O clube poderá inscrever um par BC4 se pelo menos um atleta BC4 se classificar 

entre os quatros primeiros colocados nos seus respectivos regionais.  

http://www.ande.org.br/
mailto:%20ande@ande.org.br


 

   ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA DEFICIENTES 

Avenida Salvador Allende nº 6.700 - Sl. 244 – Shopping Bandeirantes–Recreio  dos Bandeirantes         Rio 
de Janeiro/RJ –CEP: 22.780-160 - Telefone: (21) 2220-1314   -   Fax (21) 2220-1914 
Site: www.ande.org.brEmail:  ande@ande.org.br 

 

 § 6º - De acordo com os parágrafos 3, 4 e 5, os atletas classificados entre os quatros 

primeiros colocados, darão direito ao respectivo clube inscrever seus atletas nas 

categorias mencionadas, os mesmos não terão a obrigatoriedade de participar da 

competição.  

§ 7º - A escolha dos atletas fica a cargo dos seus respectivos clubes.  

Art.7º – Os jogos obedecerão às regras de acordo com a 4ª edição do Manual de 

Regras da BISfed.  

Art.8º – Serão premiados com medalhas os atletas classificados em 1º, 2º e 3º lugares 

de cada categoria/classe, e com troféus as associações ou clubes classificados até o 

3º lugar.  

Art.09 - Durante a realização da COPA BRASIL, todos os atletas estarão à disposição 

e poderão ser chamados a qualquer momento pela equipe de Classificadores da 

ANDE. 

Art. 10 - Serão considerados campeões da Copa Brasil de Pares e Equipes 2015 os 

Clubes/Associações que obtiverem o maior número de medalhas de Ouro, em caso 

de empate será considerado o número de medalhas de Prata, persistindo o empate, 

será considerado o número de medalhas de Bronze, persistindo ainda, será 

considerado o maior número de 4º lugares e assim sucessivamente.  

Art. 11 - A forma de disputa de cada competição será de acordo com o número de 

atletas participantes e o número de quadras disponíveis.  

Art. 12 - A Diretoria Técnica da ANDE, junto com os Técnicos da Seleção 

Brasileira de Bocha se responsabilizará por todas as convocações para qualquer 

competição futura.  

Parágrafo Único – Todos os campeonatos realizados pela ANDE no Brasil, são 

regidos pela 4ª edição do Manual de Regras da BISfed. Os casos omissos não 

especificados neste regulamento serão de responsabilidade da Direção Técnica da 

ANDE.  

Art. 13 - Os atletas, técnicos, Calheiros, auxiliares e comissão técnica para 

adentrar a quadra de competição, deverão estar devidamente uniformizados com 

a identificação de seus clubes 
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