CONVOCAÇÃO PARA TORNEIO DAS AMÉRICAS
Brasília, 04 de junho de 2013
O Diretor Técnico Interino da Confederação Brasileira de Boliche - CBBol, no uso de suas
atribuições estatutárias e conforme regra publicada no dia 2 de janeiro de 2013, CONVOCA os
atletas listados abaixo para representar o Brasil no Torneio das Américas, a ser disputado em
Miami-EUA, de 29 de julho a 4 de agosto de 2013.
Em contato com a organização do evento, nos foi pedido que apresentássemos a lista dos
jogadores confirmados com a maior brevidade possível. Com isso, serão chamados nessa
primeira convocação, além dos primeiros do ranking, 2 reservas para cada categoria, que terão
o mesmo período para confirmar a participação. Os atletas melhores colocados terão
prioridade até o final do prazo de 7 dias.
Adulto Masculino
1º ranking: RENAN ZOGHAIB
2º ranking: CHARLES ROBINI
1º reserva, 3º ranking: MÁRCIO VIEIRA
2º reserva, 4º ranking: DANIEL MURTA
Adulto Feminino:
1ª ranking: ROBERTA RODRIGUES
2ª ranking: ROSELI SANTOS
1ª reserva, 3ª ranking: MARIZETE SCHEER
2ª reserva, 4ª ranking: JACQUE COSTA
SUB-20 Masculino
1º ranking: THIAGO FELICETTI
2º ranking: BRUNO COSTA
1º reserva, 3º ranking: MARCOS MIYAMOTO
2º reserva, 4º ranking: BERNARDO ABREU
SUB-20 Feminino
Aberto a quem quiser participar
SUB-16 Masculino
1º ranking: VITOR BUENO
2º ranking: DUDU MIYAMOTO
SUB-16 Feminino
Aberto a quem quiser participar
Sênior Masculino
1º ranking: MÁRCIO VIEIRA
2º ranking: RENATO CASTELLÕES
1º reserva, 3º ranking: WALTER COSTA
2º reserva, 4º ranking: MÁRIO TAVARES

Sênior Feminino
1ª ranking: LÚCIA VIEIRA
2ª ranking: TITILA ALVAREZ
1ª reserva, 3ª ranking: SARAH GUTERMAN
2ª reserva, 4ª ranking: LEA CASTRO
Super-Sênior Masculino
1º ranking: MÁRIO TAVARES
2º ranking: MÁRIO ASSAD
1º reserva, 3º ranking: EDUARDO BASTOS
2º reserva, 4º ranking: PENINHA CHOAIRY
Super-Sênior Feminino
1ª ranking: CRISTINA MUELAS
2ª ranking: KIMIE URATA

Todos os atletas convocados nessa primeira chamada terão 7 (sete) dias para confirmar
presença, por meio de e-mail enviado ao Diretor Técnico e ao novo presidente da CBBol
(fabiogrossi@gmail.com e igliori@gmail.com), com cópia do passaporte e visto para os EUA
válidos.
Após os 7 dias da primeira convocação serão chamados novos atletas para as vagas não
confirmadas. A partir da segunda convocação, o período para confirmação será de 5 dias, que
se repetirá 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.
Nas 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.
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 1 (um) ano, caso não haja eventos
internacionais ocorrendo durante os primeiros 6 meses de punição.
Fabio Grossi
Diretor Técnico Interino da CBBol

