Convite, Informações e Regulamento

CAMPEONATO BRASILEIRO DE TCHOUKBALL DE AREIA INFANTO JUVENIL ‐ 2019

São Paulo, 18 de abril de 2019.

CONVITE

O esporte é uma manifestação cultural com grande poder de transformação social,
especialmente o Tchoukball que detém o título de Esporte da Paz.
Inspirados pelos princípios da modalidade e do reconhecimento da ONU é com grande
satisfação que a ABTB – Associação Brasileira de Tchoukball convida sua instituição para
participar do CAMPEONATO BRASILEIRO DE TCHOUKBALL DE AREIA – Etapa Infantojuvenil, que será realizado o dia 18 de maio na Lagoa do Taquaral, em Campinas/SP.
Esperamos ver sua instituição representada em peso em todas as categorias, com muita
alegria e espírito esportivo!
As inscrições vão até 10 de maio de 2019.
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Informações e Regulamento
O Campeonato Brasileiro de Tchoukball de Areia Infanto-juvenil está em sua primeira
edição, na expectativa que seja realizado anualmente pela ABTB (Associação Brasileira de
Tchoukball).
Este primeiro evento será realizado em etapa única, incorporando todas as categorias
infantis e juvenis do Tchoukball brasileiro.

Data

Local da Etapa Infanto-juvenil

18 de maio de 2019

Lagoa do Taquaral

das 8h30 as 17h00

Av. Heitor Penteado, 1671 - Taquaral
Campinas/SP

Organização
● Archimedes de Moura Jr.

arki@tchoukball.esp.br

11 99580-7455

● Salete Momjian

salmom@terra.om.br

11 99159-4142

● Silas Sinotti

silas_sinotti@hotmail.com 19 99265-5910

Comunicação do Evento
● Facebook – página oficial – Associação Brasileira
https://www.facebook.com/events/282454982691007/

de

Tchoukball

-

● Instagram – abtb_tchoukball
● Whatsapp – Um grupo de whatsapp será formado com os contatos da comissão
organizadora e os contatos indicados na ficha de inscrição das equipes. Esse grupo
tem por objetivo facilitar a comunicação entre organização e os responsáveis pelas
equipes, promovendo alertas importantes, informações sobre o evento e resolvendo
eventuais dúvidas. Ressaltamos a importância do uso EXCLUSIVO, para esses fins.
O grupo será extinto após o evento.

Categorias no Campeonato Brasileiro de Tchoukball – 2018 – Etapa Infanto - juvenil
● M09 (atletas nascidos a partir de 2010)
● M11 (atletas nascidos a partir de 2008)
● M13 (atletas nascidos a partir de 2006)
● M15 (atletas nascidos a partir de 2004)
● M18 (atletas nascidos a partir de 2001)
Ex.: Atleta que completa 10 anos em 2019 deverá ser inscrito na categoria M11
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Composição das Equipes
● Em todas as categorias as equipes deverão ser obrigatoriamente mistas e durante
todos os tempos de jogo deverão manter no mínimo 1 atleta de cada sexo entre os
5 jogadores que disputam a partida.
● Todas as equipes devem respeitar a quantidade mínima de 5 e máxima de 9
jogadores.
● Todas as equipes deverão ser acompanhadas por um técnico adulto a partir do
banco de reservas durante toda a partida.
Formato de disputa
● Para as categorias M9 e M11 o evento será no formato de festival e as disputas
serão organizadas em função da quantidade de equipes inscritas.
● Para a categoria M13, M15 e M18 o evento será no formato de torneio classificatório
e as disputas serão definidas em função da quantidade de equipes inscritas.

Duração das Partidas
● M9 e M11: 3 tempos de 8 minutos com intervalos entre tempos de 2 minutos. Antes
do primeiro jogo haverá um aquecimento recreativo para as equipes participantes.
● M13, M15 e M18: 3 tempos de 10 minutos com intervalos entre tempos de 2 minutos
Tamanho das quadras
● todas as categorias: 20m x 11m
Equipamentos e Materiais
● Quadros Oficiais regulamentados pela FITB e ABTB
● Bolas Tamanho lnfantil e Juvenil
● Mesa com placar, cronômetro e apito
● Sistema de Som ambiente e microfone
● Tendas para abrigo de sol e chuva

Programa e Tabela de jogos
O programa oficial e a tabela de jogos serão divulgados próximo ao evento a partir da
inscrição das equipes.
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Regras
● Regras da FITB serão a principal referência
● Dúvidas, casos omissos e recursos deverão ser encaminhados por escrito no verso
da súmula e serão tratados em momento oportuno pela comissão organizadora do
evento.

Arbitragem
● A arbitragem será preferencialmente realizada por árbitros formados do corpo de
árbitros da ABTB.
o M9 – 1 árbitro atuando de dentro da quadra em constante comunicação educativa
com os atletas.
o M11 – 2 árbitros de campo atuando de fora da quadra, entrando sempre que
necessário e em constante comunicação educativa com os atletas.
OBS: Para ambas as categorias acima haverá um oficial de mesa, registrando os
pontos em súmula, no entanto, não haverá placar visual e o resultado será
divulgado ao final da partida.
o M13, M15 e M18 – 2 árbitros de campo e 1 oficial de mesa atuando conforme
orientações da FITB e ABTB para torneios dessa faixa etária.
Alimentação
● A alimentação durante o evento é de responsabilidade de cada atleta.
● O Parque não possui lanchonete ou praça de alimentação. Recomendamos cada
participante leve seu lanche.

Estacionamento
● O estacionamento do Parque Portugal (lagoa do Taquaral) poderá ser utilizado
livremente, sem custo. A entrada mais próxima das quadras é a do portão 5.
Logomarca evento

Apoio
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Inscrição da Equipe

PRAZO FINAL DE INSCRIÇÃO: 10 de maio de 2019
● Inscrição R$ 30,00 trinta reais) por atleta
● A equipe ou instituição, ao inscrever seus atletas, automaticamente autoriza a
Associação Brasileira de Tchoukball a fazer uso das imagens e sons captadas para
fins de registro e promoção da modalidade.
● A equipe ou instituição, ao realizar a inscrição, automaticamente declara que seus
atletas encontram-se em adequada condição de saúde para participar de um evento
esportivo e isenta a Associação Brasileira de Tchoukball e a Prefeitura de Campinas
(sede do evento) de qualquer responsabilidade decorrente de lesão ou mal súbito.
● Procedimento
○ O responsável pela equipe deverá preencher a ficha de inscrição com todos os
atletas participantes.
○ Realizar o pagamento do valor correspondente das inscrições em um único
pagamento.
○ Enviar a ficha de inscrição junto com o comprovante de pagamento por e-mail
financeiro1@tchoukball.esp.br
★ Formas de pagamento:
1) Depósito bancário
Bradesco
Ag.: 6490-4
CC.: 4347-8
Alessandra C. de Lima Zymberg
CPF 157.741.418-70
2) Dinheiro, Cheque ou Cartão, combinar com Alessandra Zymberg
(11) 996-006-727

Para outras dúvidas ou informações utilizem os contatos da comissão
organizadora.
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