
REGULAMENTO GERAL DA COMPETIÇÃO 

  II ETAPA DE BOCHA PARALÍMPICA DO DISTRITO FEDERAL  2019  

PARACOPA SESC-DF*CETEFE – BOCHA PARALÍMPICA 2019 

 

1. DA APRESENTAÇÃO  

1.1. O Serviço Social do Comércio do Distrito Federal (SESC-DF) em parceria com a 

Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial (CETEFE) com objetivo 

de incentivar e contribuir nas ações de desenvolvimento da modalidade BOCHA 

PARALÍMPICA no DISTRITO FEDERAL, associaram  ao Evento PARACOPA DO SESC-DF, a 

realização da II ETAPA DE BOCHA PARALÍMPICA DO DISTRITO FEDERAL 2019 e o 

PARACOPA SESC-DF/CETEFE – BOCHA PARALÍMPICA 2019. 

1.2. A II ETAPA DE BOCHA PARALÍMPICA DO DISTRITO FEDERAL 2019 é promovida pela 

PARAESPORTE com objetivo do atleta pontuar no Ranking da Bolsa Atleta 2019 do 

Distrito Federal na Modalidade de Bocha Paralímpica, estando em consonância com a 

Resolução 001/2019 da PARAESPORTE de acordo com a Lei Distrital 5.279∕2013.  

2. DA REALIZAÇÃO      

2.1. A II ETAPA DE BOCHA PARALÍMPICA DO DISTRITO FEDERAL 2019 e o PARACOPA 

SESC-DF/CETEFE – BOCHA PARALÍMPICA 2019 serão realizadas pelo SESC-DF e pela 

CETEFE. 

3. DAS RESPONSABILIDADES 

a) Promoção: PARAESPORTE 

b) Realização - Organização: SESC-DF - CETEFE 

4. DOS PODERES 

4.1. PARAESPORTE: Responsável no cumprimento das regras, espírito de fair play, 

cronograma da competição e arbitragem. 

4.2. SESC-DF – CETEFE: Responsável nas tarefas de divulgação, organização, apoio 

logístico, e suporte técnico-organizacional do evento, incluindo equipe de arbitragem. 

5. DAS REGRAS 

5.1. II ETAPA DE BOCHA PARALÍMPICA DO DISTRITO FEDERAL 2019 obedecerá às 

regras de competições da BISFed e o Manual de Regras da BISFed 2018 V.3 

(inglês) com acesso no site www.bisfed.com ; 



5.2. O PARACOPA SESC-DF/CETEFE – BOCHA PARALÍMPICA 2019 será no modelo 

festival com participação das pessoas com deficiência física sem classificação 

oficial da Bocha Paralímpica. O PARACOPA SESC-DF/CETEFE – BOCHA 

PARALÍMPICA 2019 não possui valor de competição para pontuação do Ranking 

da Bolsa Atleta 2019 do Distrito Federal na Modalidade de Bocha Paralímpica; 

5.3. Para adentrar a quadra de competição (atletas, técnicos, Calheiros, auxiliares e 

comissão técnica, imprensa, entre outros) somente com autorização da 

Arbitragem/Equipe de Organização Técnica; 

5.4. A participação do atleta, técnico e calheiro na II ETAPA DE BOCHA PARALÍMPICA 

DO DISTRITO FEDERAL 2019 somente com uniforme-identificação de seu Clube. 

5.5. No PARACOPA SESC-DF/CETEFE – BOCHA PARALÍMPICA 2019, o participante não 

necessita de uniforme e ser credenciado em um clube para participar; 

5.6. Poderá participar da na II ETAPA DE BOCHA PARALÍMPICA DO DISTRITO FEDERAL 

2019, pessoa com deficiência física e legível (classificada) para a modalidade de 

bocha paralímpica conforme estabelece o Manual de Classificação Funcional de 

Bocha – 3º Edição de Janeiro de 2017. 

 

6. DAS DIVERGÊNCIAS E PROTESTOS 

6.1 Caso haja discordância de uma situação ocorrida durante uma partida ou situação 

de jogo, a sequência de ações deverá atender e ser respeitada em:  

a) Solicitar clarificação ao Árbitro;  

b) Solicitar intervenção do Árbitro Chefe cuja decisão é final dentro de quadra;  

c) Não assinar a súmula;  

d) Solicitar a mesa de controle um Formulário de Protesto;  

e) Formalizar o protesto em um período de até 30 (trinta) minutos após a conclusão 

da partida;  

f) Entregar o Formulário de Protesto na mesa de controle acompanhado do valor 

referente pagamento da Taxa de Protesto.  

6.2. Em casos de protestos relacionados a partida ou situação de jogo, a equipe 

reclamante deverá efetuar o pagamento à organização da competição a quantia de R$ 

350,00 (trezentos e cinquenta reais). Em caso de parecer favorável da Comissão de 

Avaliação (Árbitro Chefe + 02 Árbitros), o valor será restituído ao reclamante. 

7. DA COMPETIÇÃO 

7.1. Os dias e horários dos jogos serão divulgados no congresso técnico, sendo 

considerado desclassificado por ausência, o atleta que não estiver no local no dia e 

horário estabelecido no congresso técnico 



7.2. Não será considerada como justificativa: atraso; problemas ocasionados por 

transporte/trânsito; mal tempo, problemas pessoais e possíveis adversidades. 

7.3. Qualquer mudança do cronograma e programação de dia e horário da competição 

será previamente comunicado aos técnicos responsáveis pelos atletas. 

7.4.  A II ETAPA DE BOCHA PARALÍMPICA DO DISTRITO FEDERAL 2019 e o PARACOPA 

SESC-DF/CETEFE – BOCHA PARALÍMPICA 2019 serão realizadas nos dias 24 a 27 de 

outubro de 2019, no SESC situado na QNN 27 Área Especial S/N, Ceilândia Norte – DF. 

8.  DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO. 

8.1. Terá direito a participação II ETAPA DE BOCHA PARALÍMPICA DO DISTRITO FEDERAL 

2019, o atleta com deficiência física, legível com classificação oficial para a modalidade 

de bocha paralímpica que efetuou a inscrição pelo site da CETEFE (www.cetefe.org). 

8.2. A inscrição no PARACOPA SESC-DF/CETEFE – BOCHA PARALÍMPICA 2019 será 

efetuada pelo site da CETEFE (www.cetefe.org).  

8.3. O atleta/técnico da II ETAPA DE BOCHA PARALÍMPICA DO DISTRITO FEDERAL deverá 

confirmar a inscrição no congresso técnico.  

8.4. O participante do PARACOPA SESC-DF/CETEFE – BOCHA PARALÍMPICA 2019 não é 

obrigado a participar do congresso técnico.  

8.5. No dia do congresso técnico não será aceita inscrição da II ETAPA DE BOCHA 

PARALÍMPICA DO DISTRITO FEDERAL 2019 ou do PARACOPA SESC-DF/CETEFE – BOCHA 

PARALÍMPICA 2019.  

8.6. No dia do jogo a equipe de arbitragem efetuará a credencial do 

atleta/técnico/Calheiro/Auxiliar da II ETAPA DE BOCHA PARALÍMPICA DO DISTRITO 

FEDERAL 2019, devendo apresentar um documento de fé pública com foto (RG, CNH, 

CTPS ou passaporte). 

8.7. O Técnico responsável pela equipe/atleta deverá possuir o registro Profissional de 

Educação Física portando seu respectivo registro profissional, conforme orientação do 

CREF7 (Conselho Regional de Educação Física do Distrito Federal). 

9. DO CALENDÁRIO 

9.1. No dia do Congresso Técnico será divulgado o calendário dos jogos da II ETAPA DE 

BOCHA PARALÍMPICA DO DISTRITO FEDERAL 2019 e do PARACOPA SESC-DF/CETEFE – 

BOCHA PARALÍMPICA 2019.  

 

 

http://www.cetefe.org/
http://www.cetefe.org/


10. DO CONGRESSO TÉCNICO 

10.1. O Congresso técnico será dirigido pela Equipe Técnica da Organização da II Etapa 

de Bocha Paralímpica do Distrito Federal e do PARACOPA SESC-DF/CETEFE – BOCHA 

PARALÍMPICA 2019.  

10.2. A participação do Técnico no congresso técnico é obrigatória para o atleta 

participar na da II Etapa de Bocha Paralímpica do Distrito Federal.  No dia do congresso 

técnico será permitido no máximo 03 (três) pessoas (atleta, cuidador e técnico). 

10.3. O técnico é obrigado apresentar a carteira profissional do CREF7. 

10.4. O Congresso Técnico será realizado no dia 24 de outubro às 10:00 na CETEFE (Ed. 

Enap, Setor Policial Sul – Ginásio – Brasília-DF). 

13. DAS INSCRIÇÕES 

13.1. A inscrição na II Etapa de Bocha Paralímpica do Distrito Federal é de 

responsabilidade dos atletas e seus respectivos técnicos. 

13.2. O atleta efetuará a inscrição da II Etapa de Bocha Paralímpica do Distrito Federal e 

PARACOPA SESC-DF/CETEFE – BOCHA PARALÍMPICA 2019, somente por meio do site: 

http://www.cetefe.org/ 

13.3. As inscrições estarão abertas até o dia 18 de outubro de 2019. 

13.4. Nenhum atleta poderá participar sem classificação funcional oficial e que seu 

nome não esteja incluído nas inscrições. 

13.5. O atleta/técnico que não confirmar a inscrição no congresso técnico será 

desclassificado e impedido de participar II Etapa de Bocha Paralímpica do Distrito 

Federal e do PARACOPA SESC-DF/CETEFE – BOCHA PARALÍMPICA 2019.  

14. DO SISTEMA DE COMPETIÇÃO 

14.1. O sistema de disputa da II Etapa de Bocha Paralímpica do Distrito Federal 

obedecerá às determinações da ANDE e será apresentado e discutido no congresso 

técnico.  

14.2. O sistema de disputa do PARACOPA SESC-DF/CETEFE – BOCHA PARALÍMPICA 2019 

será chave mestre. 

14. DA PREMIAÇÃO 

14.1. Serão premiados os três atletas da II Etapa de Bocha Paralímpica do Distrito 

Federal melhores classificados de cada classe (1º, 2º e 3º lugares) e os três participantes 

PARACOPA SESC-DF/CETEFE – BOCHA PARALÍMPICA 2019, com maior pontuação. 

http://www.cetefe.org/


14.2. A Premiação será realizada após a conclusão de todos os jogos em uma Cerimônia 

de Encerramento. 

14.3. Ao término da competição, após a homologação dos resultados o CETEFE 

entregará os resultados a PARAESPORTE, ressaltando ainda que é de responsabilidade 

da PARAESPORTE a divulgação do ranking, não sendo de responsabilidade do SESC-

DF/CETEFE nenhuma responsabilidade quanto a este assunto. 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora e Equipe Técnica; 

15.2. Por motivo de intervenções técnicas, administrativas e organizacional reserva ao 

SESC-DF/CETEFE cancelar ou alterar as datas da II Etapa de Bocha Paralímpica do Distrito 

Federal e do PARACOPA SESC-DF/CETEFE – BOCHA PARALÍMPICA 2019, sem a 

necessidade de aviso prévio. 

15.3. A inscrição será gratuita e sendo de responsabilidade do participante deslocar até 

o local do congresso técnico e competição, bem como assumir todas as despesas 

pessoais (translado, transporte, alimentação, lanche, uniforme, calha, entre outras para 

participar do evento). 

15.4. O participante receberá assistência de intervenção de socorros somente no local 

da competição. Havendo necessidade de remoção da pessoa socorrida será efetuada 

pela organização para unidade pública. 

15.5. A pessoa socorrida deverá ter um acompanhante na ambulância e na unidade 

pública.  

 

EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO TÉCNICA 


