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Fases Finais Regionais – Norte 2014

1 - RECEÇÃO DAS COMITIVAS
Pavilhão Multiusos GUIMARÃES
Dia 3 de maio de 2014, 09:00 horas.

2 - LOCAIS DE ALIMENTAÇÃO
Escola Básica João de Meira
13.00 – 14.00

3 - PROGRAMA
Dia 3 de maio de 2014
HORAS

ATIVIDADES

09:00

Receção

09:30

Reunião Técnica

10:00

Inicio da competição

13:00 – 14:30

Almoço

14:45

Reinicio das competições

FINAL DA
COMPETIÇÃO

ENTREGA DOS PRÉMIOS

LOCAL

Pavilhão MULTIUSOS - GUIMARÃES

Escola Básica João de Meira
Pavilhão MULTIUSOS – GUIMARÃES

4 - REUNIÃO TÉCNICA
A Reunião Técnica realizar-se-á no Pavilhão Multiusos de Guimarães, no dia 03 de maio de
2014, pelas 09.30 Horas.
Nesta reunião serão realizados os sorteios da ordem dos encontros entre as equipas.

5 - REGULAMENTO ESPECIFICO
Consideram-se duas categorias:
- Divisão I – alunos-praticantes, com deficiência/incapacidade motora que utilizam
cadeira de rodas, manual ou elétrica, que necessitam da calha/rampa para jogarem e/ou
alunos em cadeira de rodas que jogam com o membro superior e/ou com o membro
inferior.
• Divisão I – Individual (um contra um).
• Divisão I – Pares (dois contra dois). Os Pares são constituídos por três jogadores,
sendo um, suplente.
- Divisão II – alunos-praticantes, que jogam em pé. Alunos com e sem Necessidades
Educativas Especiais/Deficiência/Incapacidade.
• Divisão II – Individual (um contra um).
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• Divisão II – Equipa (três contra três). A Equipa é constituída por (5)cinco jogadores,
sendo dois, suplentes. É obrigatório estar em jogo pelo menos um aluno-praticante com e
um sem NEE/Deficiência/Incapacidade
c) O Escalão Etário é único e obedece a condição prévia do praticante se encontrar a
frequentar o 2º, o 3º Ciclos do Ensino Básico ou o Ensino Secundário;
d) O Género é misto;
e) As provas abertas, para os Campeonatos Nacionais dependerão dos critérios de
avaliação do desenvolvimento da modalidade bem como das condicionantes de natureza
logística e organizativas.
f) É permitido, durante o jogo, a permanência e o apoio dos Assistentes Técnicos
Desportivos aos jogadores em conformidade com o previsto nas Regras.
Participação/inscrição: Prova aberta para alunos do ensino público e instituições de
Educação Especial inscritas no Desporto Escolar, com necessidades educativas especiais,
deficiência e alunos sem qualquer problemática.
Não são elegíveis os alunos – praticantes com graves défices cognitivos, que não são autónomos
para competir.

Atendendo a que esta prova vai apurar 1 equipa para o Campeonato Nacional de Boccia, a
realizar nos dias 21 a 23 de Maio em Anadia (DREC), as escolas deverão apresentar-se da
seguinte forma:
6.1. Critérios para a constituição da Equipa:
6.2. A Equipa é constituída por um mínimo de 3 (três) jogadores e um máximo de 5
(cinco).
6.3. A Equipa deverá ter, no mínimo, um aluno praticante com necessidades educativas
especiais (NEE) e um aluno praticante sem qualquer problemática.
6.4. O aluno praticante em cadeira de rodas poderá dispor de um assistente técnico
desportivo, de acordo com o estabelecido no regulamento de provas.
Regras: Serão aplicadas as regras da modalidade de Boccia no âmbito do Desporto Escolar.
Durante a fase de qualificação serão efetuados nas competições individuais e pares 4
(quatro) parciais por jogo, à exceção de empate em que será realizado o parcial de
desempate. Cada jogador tem em sua posse respetivamente 6 (seis) e 3 (três) bolas.
Na competição em equipas serão realizados 6 (seis) parciais por jogo, à exceção de empate
em que será realizado o parcial de desempate. Cada jogador tem em sua posse 2 (duas)
bolas.
A organização do encontro reserva-se ao direito de proceder a alterações no programa
enviado a todas as coordenações, em função do número de inscritos em cada prova e por
outras dificuldades imprevistas durante a fase de preparação do evento.
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6 - COMISSÃO TÉCNICA
Luís Covas - Coordenação CLDE Braga
Carlos Dias - Coordenação CLDE Braga
Sílvia Virgolino - Coordenação técnica da modalidade na CLDE Braga
Maria João – DGE / DDE

7 - ARBITRAGEM
Os jogos são arbitrados pelos alunos/árbitros pertencentes às CLDE’s envolvidas. Cada
CLDE deverá fazer-se acompanhar de 1 (um) aluno/árbitro, sem o qual não poderá
participar.

8 - MAPA DE PARTICIPAÇÃO | COMPETIÇÃO
CLDE

Competição EQUIPAS MASCULINAS / FEMININAS
DIVISÃO 1
DIVISÃO 2
IND
PAR
IND
EQUIPAS
1
1
2
1

BRAGA
VIANA DO CASTELO
EDV
PORTO
VILA REAL
BRAGANÇA
TÂMEGA
PROFESSORES
TOTAIS DE PARTICIPANTES

1
2
1
1
6

1

1
5
9+5

2
2
1
1
8

1
1
1
1
1
6
30 + 6

árbitros
1
1
1
1
1
1
6

TOTAL +/- 68 (ALUNOS + PROFESSORES + ACOMPANHANTES + ÁRBITROS)
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