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REGULAMENTO 

XVI CAMPEONATO BRASILEIRO INDIVIDUAL DE BOCHA 2015: 

  

Art. 01 - Somente poderão participar do XVI Campeonato Brasileiro de Bocha, os atletas 

que participaram nos Jogos Regionais de Bocha de 2015 e foram classificados em 1º, 2º 

e 3º lugares de cada classe de acordo com sua região.  

  

§ 1º – Acompanhantes para as Regiões Sul, Leste, Nordeste e Centro-Oeste:  

BC1 + BC2 = 06 atletas para 04 acompanhantes  

BC3 = 03 atletas para 03 acompanhantes  

BC4 = 03 atletas para 02 acompanhantes  

02 Técnicos e 01 Dirigente  

  

§ 2º - Para a Região Sudeste será atribuído um maior número de vagas, pela 

grande quantidade de clubes, sendo os classificados em 1°, 2°, 3°, 4°e 5° lugares 

na região sudeste.  

  

§ 3º – Acompanhantes para o Regional Sudeste:  

BC1 + BC2 = 10 atletas para 06 acompanhantes  

BC3 = 05 atletas para 05 acompanhantes  

BC4 = 05 atletas para 03 acompanhantes  

02 Técnicos e 02 Dirigentes  

  

§ 4º - Para a Região Norte será atribuído um menor número de vagas, pela 

pequena quantidade de clubes, sendo os classificados em 1°e 2°º lugares na região 

norte. Sendo que apenas as classes BC2, BC3 e BC4 poderão participar do 

Brasileiro. 

  

§ 5º – Acompanhantes para o Regional Norte:  

BC2 = 02 atletas para 01 acompanhantes  

BC3 = 02 atletas para 02 acompanhantes  

BC4 = 02 atletas para 01 acompanhantes  

01 Técnico e 01 Dirigente  

  

§ 2º O disposto no artigo 01º e seus parágrafos, dizem respeito ao ano de 2015, 

sendo assim, deverão ser revistos e alterados de acordo com o desenvolvimento das 

regiões nos próximos anos.   

  

Sendo Assim, o Campeonato Brasileiro será disputado por região. Onde as 
equipes de cada região irão compor com outras equipes da mesma região que possuam 
atletas classificados a representação da Região.  

  

Art. 02º – A Equipe Técnica de cada Região será formada pelos técnicos que 

participaram e foram classificados em primeiro e segundo colocados nos Jogos Regionais 
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de Bocha de 2015 de cada região. De acordo com a classificação de seu 

Clube/Associação. Representando assim a sua REGIÃO.  

Parágrafo Único - Os atletas classificados para o Brasileiro poderão levar seus 

técnicos, caso estes não sejam os técnicos convocados da região, porém os 

mesmos serão responsáveis pelas despesas de hospedagem e alimentação dos 

mesmos.  

  

Art. 03º - A forma de disputa de cada competição será de acordo com o número de atletas 

participantes e o número de quadras disponíveis.  

  

Art.04º - Será considerada campeã do XVI Campeonato Brasileiro de Bocha 2015, a 

região que somar o maior número de medalhas de Ouro, em caso de empate serão 

consideradas as medalhas de Prata, persistindo o empate, serão consideradas as 

medalhas de Bronze, persistindo ainda será considerado o maior número de 4º lugares e 

assim sucessivamente.  

   

Art. 05º - 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.  
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