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COMUNICADO 001/2016
Caros Atletas e Dirigentes,
Visando esclarecer dúvidas a respeito de possíveis ajudas de custo aos atletas convocados para
participar dos campeonatos Juvenil Sul-Americano e Mundial Sul-Americano a Confederação,
conforme decisão tomada na assembleia geral extraordinária que definiu um mínimo de 3 torneios
nacionais jogados nos últimos 12 meses pelo atleta, informa que:
1.

2.

Haverá ajuda de custo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para participação no Sul-Americano
Juvenil aos atletas que foram participativos ao longo dos últimos 12 meses de atividade
esportiva, bem como pagamento da inscrição do torneio e uniformes a todos os atletas
convocados.
a. Conforme levantamento de todos os torneios Nacionais e locais disputados nos
últimos 12 meses os atletas que atendem ao requisito definido pela assembleia e
que terão ajuda de custo de R$ 2.000,00, inscrição paga pela Confederação, bem
como uniforme são:
i. JUVENIS SUB 21
1. Rodrigo Marques (6 torneios nacionais)
2. Tiago Felicetti (5 torneios nacionais e 1 local)
3. Marcos Miyamoto (3 torneios nacionais e 6 locais)
4. João Neto (3 torneios Nacionais e 1 local)
ii. INFANTO SUB 16
1. Antônio Carlos (4 torneios nacionais e 2 locais)
b. Os Demais atletas convocados têm no máximo 2 torneios (entre nacionais e locais)
jogados nos últimos 12 meses e neste caso somente terão a inscrição no torneio
paga pela CBBOL bem como o uniforme de jogo.
Não haverá ajuda de custo para participação no Mundial Juvenil, somente uniformes.

Esta é uma medida de incentivo às participações dos juvenis no circuito nacional. Obviamente
temos verba limitada pelos poucos recursos disponíveis pela CBBOL, sem dúvida seria de nosso interesse
que sempre dispuséssemos de recursos para todos, porém não é nossa realidade.
Aguardamos, portanto, a confirmação dos demais atletas que ainda não o fizeram.
Encaminho junto a este comunicado o Boletim 2 da Confederação Sul-Americana de Bowling –
CSB.
Atenciosamente,

Guy Igliori
Presidente da CBBOL
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