Nota OFICIAL 01/2013
CRIAÇÃO DE COMISSÕES
Considerando que a CBBOL tem por fim:
_ difundir e incentivar em todo o país a pratica do Boliche em todos os níveis
_ promover e fomentar a pratica do Boliche de alto nível, estudantil , universitário e de cunho social
Considerando que no Plano de Trabalho da atual diretoria propusemos:
_ Ter um tratamento proprio ao Esporte de Rendimento e Lazer e buscar integrar os Boliches de Pinos
assistidos(Cordinhas) maioria em nosso pais.
_ Incentivar novos filiados e criar Programas específicos para Jovens e Mulheres.
Considerando que compete a Presidencia designar componentes das comissões que constituir.
No uso de minhas atribuições estatutárias, na presente data, crio as seguintes Comissões:
_ Comissão de Desenvolvimento dos Jovens e das Mulheres.
_ Comissão de Incentivo ao Boliche de Recreação e Lazer e Integração dos Boliches de Cordinhas.
Para definição de seus componentes, de forma democrática, solicito voluntários e indicações das Federaçoes, até o
dia 10 de março, pois pretendo apresentar sua composição inicial já na Assembleia de 30 de março.
Os objetivos das comissões serão :
_criar Programas específicos para Jovens e Mulheres , visando aumentar a sua participação em eventos, fomentar
treinamentos específicos para sua condição e dar condições as federações de apóia-los.
_ Diferenciar Alto Rendimento, Recreação e Lazer, flexibilizando formatos de disputa, para divisões inferiores,
incentivar eventos “ respeitando as particularidades locais”, desenvolver competições do tipo liga entre centros
diferentes utilizando de recursos de internet para validar as fases classificatórias ,reduzindo custos de deslocamento
e criar finais regionalizadas, nacionais e até internacionais, usando nossa presença em diretorias de entidades
internacionais.
_ Reconhecer na Forma de Circuitos Regionais e Nacionais, os eventos realizados em ”Boliches de Cordinha“,
incentivando a participação dos vencedores em eventos dos Boliches homologados FIQ/WTBA.
Com estas medidas concretas esperamos dar oportunidades a todos praticantes, de desenvolverem no Boliche,
indiferente de qual seja seu objetivo imediato, precisamos sobretudo de ampliar nosso cultura que somos voltados
somente ao ALTO RENDIMENTO, nossa finalidade enquanto Confederação é cuidar de todos os níveis.
Conto com todos e tenho certeza que cada um dando sua contribuição, poderemos ter ações mais harmoniosas e
conseguiremos elevar nosso Esporte ao nível que merece.
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