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CRITÉRIOS DE CONVOCAÇAO 2013
Até o presente momento, recebi da Presidência da CBBol, conforme ATA da Assembléia
Geral realizada em Belo Horizonte durante o Brasileiro de Seleções, e novos e-mails
encaminhados posteriormente, a seguinte listagem de eventos internacionais para 2013:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Campeonato Ibero-americano – Argentina, 25 a 28 de abril
PABCON Juvenil Sub-16 e Sub-20 - Porto Rico, 6 a 13 de julho
Torneio das Américas – Miami, 29/julho a 04/agosto
Mundial Sênior – Las Vegas, 10 a 16 de agosto
Mundial Adulto – Las Vegas, 18 a 31 de agosto
Jogos Mundiais – Colômbia, 27 de julho a 4 de agosto
PABCON Senior e Super Senior - Costa Rica, outubro (sem data definida)
Campeonato Sul-americano de Clubes – Colômbia (sem data definida)
Mundial AMF – (sem data definida)

Levando-se em consideração as alterações no cálculo do ranking brasileiro, foram criados
critérios gerais para serem adotados nas convocações de 2013, independente de categoria
ou divisão:


Seleções com até 5 atletas: 1 vaga técnica e as demais vagas seguindo o ranking
nacional. Em caso de desistência(s), a(s) vaga(s) será(ão) suprida(s) pelo(s)
mesmo(s) critério(s) da(s) vaga(s) ocupada(s) pelo(a)(s) atleta(s) desistente(s).



Seleções com 6 ou mais atletas: 2 vagas técnicas e as demais vagas seguindo o
ranking nacional. No caso de qualquer desistência, as vagas abertas serão
preenchidas pela ordem do ranking.

Serão dados 10 dias para que os primeiros convocados confirmem sua participação.
Expirado esse prazo, novos atletas serão chamados conforme as vagas não confirmadas.
Após 5 dias da segunda convocação serão chamados novos atletas para as vagas não
confirmadas. Esse período de cinco dias entre as convocações será repetido até que se
complete a equipe ou, a critério da Diretoria Técnica e/ou em função do prazo de
inscrição, até que se abra a convocação a todos os atletas caso não haja tempo hábil para
novas chamadas.
Na segunda convocação e seguintes os atletas que foram chamados em convocações
anteriores ainda poderão confirmar sua presença, desde que a vaga continue existindo,
estando cientes os atletas que, exceto na primeira convocação, as vagas serão preenchidas
por ordem de confirmação pelos atletas já convocados em algum dos editais de
convocação, e que ainda não tenham confirmado.
Nenhum membro da Diretoria da CBBOL poderá ser convocado por vaga técnica. A
convocação de qualquer membro da diretoria, quando for o caso, se dará única e
exclusivamente por critério de posicionamento no ranking brasileiro.
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Após confirmada sua participação, todo atleta que desistir de jogar o torneio deverá
encaminhar à Diretoria Técnica, justificativa para a desistência (acompanhada de atestado
médico, se for o caso). Caso a justificativa não seja aceita, o atleta ficará impedido de jogar
qualquer torneio internacional por 6 (seis) meses, ou um ano, caso não haja eventos
internacionais ocorrendo durantes os primeiros 6 meses de punição.
Datas de convocação:
1. CAMPEONATO IBERO-AMERICANO → Convocação realizada imediatamente
após a Taça São Paulo. As equipes masculinas e femininas são compostas por 2
atletas adultos e um atleta Sub-23.
2. PABCON JUVENIL SUB-16 E SUB-20→ Convocação realizada imediatamente
após Brasileiro de Tercetos. Serão 4 homens e 4 mulheres na categoria Sub-20 e
2 homens e 2 mulheres na Sub-16.
3. TORNEIO DAS AMÉRICAS → Como não recebi nenhum prazo para confirmação
das equipes, a convocação será publicada imediatamente após o Brasileiro de
Clubes, ou antecipada caso haja necessidade, por parte da organização, de
inscrição antes dessa data. Caso haja essa necessidade, emitiremos um
comunicado imediatamente após recebermos confirmação da organização.
Excepcionalmente para esse evento NÃO HAVERÁ convocação por vaga técnica.
Todas as vagas serão preenchidas seguindo-se o ranking brasileiro. As divisões
podem ser acessadas pelo site www.bowlingamericas.com . Neste ano teremos um
torneio exclusivo para atletas já medalhistas no evento. Como são vagas limitadas,
os primeiros a se inscrever garantem vaga. Mais detalhes no site
www.bowlingamericas.com/ToA%20Pages/champions_explain.html
4. MUNDIAL SÊNIOR E ADULTO → Existe um prazo até 17 de junho para confirmar
a hospedagem e, após confirmada, não pode ser cancelada e não haverá reembolso.
Atletas que não se hospedarem no hotel oficial terão que pagar a inscrição em
dobro (http://www.worldtenpinbowling.com/pdf/2013WCBulletin1.pdf). Face o
exposto, e para termos tempo hábil de confirmação, visto que trata-se de um
evento internacional com mais de 15 dias de afastamento de serviço/escola,
faremos a divulgação das seleções imediatamente após a Taça BH.
5. JOGOS MUNDIAIS → Convocação realizada imediatamente após a Taça Brasília.
1 jogador adulto masculino e 1 feminino. Essa data poderá ser antecipada
conforme solicitação da organização do evento. Caso haja necessidade de
antecipação, será publicado um comunicado com a nova data, junto com a
documentação da organização mencionando os prazos.
6. PABCON SÊNIOR E SUPER SÊNIOR→ Mantida sua realização em outubro,
convocação realizada imediatamente após Taça Rio. Serão 4 homens e 4
mulheres na categoria Sênior e 2 homens e 2 mulheres na Super Sênior.
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7. CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE CLUBES → Sem data confirmada. Caso haja
tempo hábil de se utilizar o Brasileiro de Clubes de 2013, a convocação será
divulgada um dia após o término do evento. Caso contrário, será utilizada a
classificação do Brasileiro de Clubes de 2012, a ser divulgada/ratificada após a
confirmação da data de disputa do Sul-americano.
8. MUNDIAL AMF → O evento eliminatório é realizado pela própria AMF Brasil, sem
interferência da CBBol.

Fábio Grossi
Diretor Técnico

