
                
 

 

   

  

COMUNICADO TÉCNICO Nº 41 /2016 Boccia 01 / 2016-09-19 

 
ASSUNTO: IV TORNEIO DE BOCCIA DE CAPTAÇÃO DE NOVOS TALENTOS SUB-14 E SUB-23 

SEIXAL, 8 E 9 DE OUTUBRO DE 2016 
 

 

A PCAND, procurando dar continuidade ao sucesso das provas realizadas nas épocas 
desportivas anteriores, irá organizar, com a colaboração da APCAS - Associação de Paralisia 
Cerebral de Almada e Seixal, o IV Torneio de Captação de Novos Talentos Sub-14 e Sub-23, 
no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha – Arrentela. 
 
Com efeito, esta prova pretende dar uma oportunidade competitiva diferente aos mais 
novos. Tradicionalmente as competições nacionais de Boccia contemplam atletas de todas 
as idades, dando pouca possibilidade de afirmação aos que se iniciam na modalidade, pois 
competem com os atletas mais credenciados e com provas dadas. 
 
Desta feita, a competição será mais restrita, permitindo vislumbrar, com outros olhos, todos 
aqueles que um dia mais tarde serão a garantia da continuidade de sucesso da modalidade 
no nosso país. Este formato permitirá aferir as práticas executadas nos diferentes clubes e 
associações e da qualidade e potencial revelado por cada um dos praticantes. 
 
Na prova sub-14, pretende-se estabelecer a ponte cada vez mais pertinente entre os 
clubes/associações e as escolas onde os jovens desenvolvem o seu percurso académico, 
fomentando a prática desportiva por parte dos jovens com Paralisia Cerebral ou doenças 
neurológicas afins. 
 
Na prova Sub-23 pretende-se, na sua essência, dar uma oportunidade competitiva a todos 
aqueles que, estando já inscritos na PCAND, não beneficiam de muitas oportunidades de 
sucesso dado o elevado grau de exigência competitiva das provas oficiais. 
 
Destinatários:  

 Sub-14 

 

 Atletas de Clubes/Associações/ Escolas, inscritos ou não na PCAND, dos 7 aos 13 

anos. 

 Atletas em cadeira de rodas com dificuldades motoras a nível dos membros 

superiores. 

O seguro desportivo ou escolar é obrigatório. 

 

 Sub-23: 

 

 Atletas inscritos na PCAND, dos 14 aos 22 anos. 



                
 

 

   

  

 Atletas classificados e que se enquadrem numa das classes de Boccia ou não 

classificados, mas que manifestamente sejam enquadráveis em qualquer uma das 

classes referidas. 

 
 
Modelo da Prova:  
O modelo da prova a adotar será definido em função do número de inscritos para cada um 
dos torneios, bem como, das suas características individuais.  
Caso o número de inscritos for superior ao que o formato e tempo estipulado para o evento 
permitir, a PCAND tomará uma decisão em função das opiniões dos participantes. 
 
Horário: 
A prova terá início no dia 8 de outubro às 14.00h e terminará às 13.00h do dia 9 de outubro. 
As inscrições deverão ser efetuadas impreterivelmente até dia 30 de setembro. 
 
Prova Sub-23: 

 Competição Coletiva e Individual: atendendo ao número de inscrições, e dentro do 

possível, a competição será organizada com o seguinte formato: 

1ª Fase - séries de todos contra todos (séries de 3 ou de 4) 

2ª Fase – Eliminação direta até às finais 

 

Prova Sub-14: 

 A competição será constituída por duas componentes: 

 

 Componente Competitiva: tanto quanto possível, semelhante à prova de Sub-23 

 Componente Técnica: situações específicas de caráter lúdico-didático, 

apresentadas no próprio dia, visando o desenvolvimento de competências e 

capacidades técnicas da criança 

 

 O formato competitivo dependerá do número de inscrições, bem como a relação 

entre as duas componentes, para o resultado final. 

 
OUTRAS INFORMAÇÕES: O almoço de sábado é da responsabilidade das delegações.  

As restantes refeições são gratuitas, graças ao apoio da Câmara Municipal do Seixal. 

A PCAND responsabiliza-se pelo pagamento das despesas decorrentes da competição, até ao limite 

de 1.500€. 



                
 

 

   

  

TORNEIO DE BOCCIA DE CAPTAÇÃO DE NOVOS TALENTOS - 2016 

8 E 9 DE OUTUBRO DE 2016 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 
Associação/Clube/Escola: __________________________________________Contacto:___________________ 
 
 

PRATICANTES Data de 
Nascimento 

Classificado 
(Sim/Não) 

Classe em que 
se enquadra 

Utiliza calha 
(Sim/Não) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
  

STAFF FUNÇÃO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 
 
 
 

ALOJAMENTO – N.º PESSOAS 

REFEIÇÕES 

JANTAR DE  
SÁBADO 

ALMOÇO DE 

DOMINGO 

Sábado – dia 8  
N.º 

 
N.º  

 

 
 

DEVOLVER ATÉ 30 DE SETEMBRO 


