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IX CAMPEONATO BRASILEIRO DE RUGBY 
EM CADEIRA DE RODAS - 1ª Divisão 

 
V CAMPEONATO BRASILEIRO DE RUGBY 

EM CADEIRA DE RODAS - 2ª Divisão 
 
1- CONTEXTO 
 
O evento acontece entre os dias 16 a 22 de maio, no Município de Guarapari - Espírito Santo. 
 
2- LOCAL DE JOGO 
 
Ginásio do SESC de Guaparari, com capacidade para 3.500 pessoas. 
        

    
 
 
3- HOSPEDAGEM 
 
Centro de Turismo Social e Lazer de Guarapari/ SESC-ES.  
SESC Guarapari - Rua do Sol, 1- Muquiçara, Guarapari- ES. CEP: 29215-005 
Telefone: (27) 3221-1400/3232-3133/3232-3122 
Website: www.sesc-es.com.br 
E-mail: atendimento.eventos@es.sesc.com.br e turismo@es.sesc.com.br 
SESC Guarapari - reservasguarapari@es.sesc.com.br 
Reservas avulsas: Com Adriana e/ou Damaris 
 
 
 
 

http://www.sesc-es.com.br/
mailto:atendimento.eventos@es.sesc.com.br
mailto:turismo@es.sesc.com.br
mailto:reservasguarapari@es.sesc.com.br
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4- EFEITO ESPERADO DO TRABALHO 
 
Apresentar e incentivar o desenvolvimento da modalidade no local e adjacências. Divulgar a 
modalidade e o Esporte Paralímpico para os meios midiáticos. Além de captar e colaborar na 
formação de atletas para a Seleção Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas. 
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5- PARA QUEM SE DESTINA O TRABALHO 
 
Equipes regularmente filiadas a ABRC - Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas. 
Cada time terá direito a 15 (quinze) vagas, com no máximo 12 (doze) atletas. 
 
5- JUSTIFICATIVA 
 
Fomentar e desenvolver a modalidade de Rugby em Cadeira de Rodas. Incentivar a formação 
de equipes, de atletas e também na formação de profissionais. Além de cumprir o 
Calendário Anual de Rugby em Cadeira Rodas. 
 
6- REGULAMENTO 
 

6.1 Inscrição 

 Para este evento rege o Regulamento Técnico 2016, com algumas emendas nesta 

programação sobre organização e normas; 

 A inscrição será até o dia 25/03 e o prazo para alteração até 31/03 (não será 

permitido alterar a quantidade de inscritos após esta data, ou seja, serão apenas 

substituições, atleta por atleta e staff por staff); 

 A inscrição permitirá levar uma delegação com 15 integrantes, com no máximo 12 

atletas; 

 A inscrição apenas será confirmada após o pagamento de inscrição; 

 O valor da inscrição - R$ 300,00 (trezentos); 

 Para participar do Campeonato Brasileiro de Rugby em Cadeira de Rodas (1ª e 2ª 

Divisões) a equipe/instituição filiada não poderá ter nenhuma pendência com ABRC. 

Seja burocrática ou financeira; 

 A equipe que tiver alguma dúvida sobre esta questão pode consultar a ABRC. 

 

6.2  Transporte 

 Chegada d as equipes será no dia 16/05, a partir das 09h até 13h;  

 Todas as equipes precisam comunicar o seu horário de chegada e como irão para o 

evento (transporte próprio ou aéreo) até o dia 25/03 para a organização da logística 

do transporte; 

 Não teremos transporte para quem chegar após o horário determinado, seja (atleta, 

comissão técnica das equipes, profissionais que vão trabalhar no campeonato como: 

classificadores, árbitros, staffs etc); 
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 Dica caso perca o horário, tem um ônibus que sai do Aeroporto internacional Eurico 

de Aguiar Salles em Vitória, duas vezes ao dia, nos horários de 9hs e 16hs para a 

Rodoviária Por do Sol em Guarapari que passa nas proximidades do Sesc. A distância 

entre as cidades é de 58 km e a distância entre o Aeroporto de Vitória e o Sesc 

Guarapari é de 72km equivalente a 1 hora de viagem. 

 
6.3  Acomodação 

 São 561 apartamentos, equipados com TV, frigobar e ar condicionado;  

 Um restaurante com 1.300 lugares em sistema de auto-atendimento (para consumo 
extras, não é aceito cartão de crédito, somente pagamentos em dinheiro); 

 Bar e lanchonete, sala de estar, sala de TV e vídeo, salão de festas, salão de 
jogos, posto de enfermagem, loja de souvenir/conveniência, lavanderia, playground, 
quadras poliesportivas e áreas livres. 
Parque Aquático 

 Composto de piscinas (adulto e infantil), com tubo água, chafariz, ducha, correnteza 
e brinquedos diversos; 

 Vestiários e sistema de malex (guarda-volumes). 
Recomendações 

 Qualquer reclamação do hotel, principalmente sobre reposição de algum material, 

será comunicado ao responsável do Clube que estará hospedado no apartamento 

citado;  

 Importante: Levar protetor de colchão. 

 

6.4  Arbitragem 

 As equipes precisam estar com os uniformes e cadeiras de jogo devidamente 

adequado com as regras da IWRF. 

 

6.5  Classificação Funcional 

 O atleta que tem classificação funcional provisória precisará ser classificado; 

 No ato da inscrição, a equipe precisa pontuar os atletas que precisam de classificação 

para colaborar com a logística; 

 Após as informações, será montada uma agenda para a classificação dos atletas 

informados no ato da inscrição; 

 No horário determinado pela Coordenação de Classificação, o atleta precisará estar 

na sua cadeira de jogo e devidamente equipado com seu material esportivo; 

 Apresentar laudo médico e exames que comprovem a sua lesão.  
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6.6  Atestado Médico 

 O prazo de entrega dos atestados médicos será no Congresso Técnico, caso contrário, 

o atleta não poderá participar do evento e ainda arcará com todas as despesas 

geradas pela sua presença. 

 6.7 Programação 

 As equipes precisam respeitar toda a programação do evento; 

 Qualquer emergência ou ausência durante a programação precisa ser comunicada a 

organização do evento; 

 A chegada e saída do evento precisam ser informadas porque interferem na logística 

de transporte, hotel e alimentação. O que pode acarretar em prejuízo para a 

organização; 

 Caso a ausência não seja comunicada e liberada pela ABRC o prejuízo causado será 

cobrado ao clube responsável. 

 6.8  Reunião da comissão de atleta 

 A comissão de atletas deverá se reunir no primeiro dia. 

 
7- CRONOGRAMA 

Comunicar os horários dos vôos até o dia 25/03; 
Comunicar quem vai precisar de translado do aeroporto ou irá de transporte próprio até 
dia 31/03; 
Ultrapassou o horário não terá traslado do aeroporto ou qualquer outro lugar. 

 

Observações: 
Tabela de Jogos será divulgada após confirmação de inscrição das equipes dentro do prazo. 
Programação e Cronograma sujeitos a alterações. 
Mais informações, após a inscrição dos Clubes/Equipes. 
 
 
 
Por Michelle Domiciano 
Coordenação Técnica ABRC 
 
Autorizado por Luiz Claudio Pereira 
Presidente ABRC  


