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            Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2017 
 
 

Assunto: Nomeação da Diretora Técnica ABRC 

 

 A diretoria da Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas (ABRC) em  consonância com suas 

atribuições e de acordo com o Art. 3º do Estatuto desta instituição, faz saber a todos os interessados a 

nomeação da nova Diretora Técnica da ABRC, Srª Samara Rejane Seiler. 

 De acordo com o estatuto da ABRC, Capítulo VII, artigo 18º, compete a Coordenação Técnica: 

a) Trabalhar subordinado ao presidente; 

b) Planejar, elaborar e promover, eventos de Rugby em Cadeira de Rodas; 

c) Manter intercâmbio com entidades públicas, privadas e internacionais, com objetivo de promover a 

prática de Rugby em cadeiras de rodas; 

d) Manter em dia e na devida ordem o registro de atletas e suas filiadas; 

e) Elaborar, anualmente, o calendário desportivo e regulamento técnico da ABRC, que será apreciado 

pela diretoria e homologado pela assembleia geral; 

f) Organizar as competições previstas no Calendário Desportivo; 

g) Justificar a não realização de um torneio que se tenha proposto a realizar; 

h) Zelar pela ordem e pelo bom andamento das competições; 

i) Submeter ao presidente a convocação da comissão técnica para as competições; 

j) Elaborar o ranking nacional anualmente; 

k) Apresentar anualmente à diretoria da ABRC, sendo relatório das atividades de seu departamento; 

l) Permitir que o presidente da Comissão de Atletas represente a categoria para a provação dos 

regulamentos técnicos das competições. 

 
 
 
 
 

___________________________ 
Luiz Claudio A. Pereira 

Presidente da ABRC 
 


