INFORMAÇÕES GERAIS

JOGOS PARALÍMPICOS UNIVERSITÁRIOS 2018
Período de realização: 09 a 12 de maio de 2018.
Local: Centro Paralimpico Brasileiro – São Paulo – SP
Período de inscrição: 01/03/2018 a 31/03/2018

A INSCRIÇÃO A SEGUIR É REALIZADA DE FORMA INDIVIDUAL. CADA
ATLETA, TÉCNICO E DEMAIS PARTICIPANTES DEVERÃO PREENCHER O
QUESTIONÁRIO A SEGUIR.
O PREENCHIMENTO CORRETO DAS INFORMAÇÕES DO QUESTIONÁRIO É A
ÚNICA GARANTIA DA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO EVENTO.
1. As despesas de deslocamento da cidade de residência até a cidade do
evento será responsabilidade de cada participante;
2. O CPB se responsabilizará pela hospedagem, alimentação e
transporte do hotel até o local de competição no período, de acordo
com o limite de participantes descrito abaixo.
• A cada 5 atletas de uma IES em cada modalidade, será permitido
inscrever um técnico.
• A inscrição de atleta-guia será permitida somente para atletas das classes
T11 e T12 na modalidade atletismo.
• A inscrição do Tapper será permitida somente para atletas da classe S11.
• Cada atleta da Bocha tem direito a inscrever um staff do bocha.

PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO

•

Pré-requisitos:

•

Idade mínima: 17 anos (nascidos em 2000) - sem idade máxima;

•

Possuir deficiência Física, Intelectual ou Visual;

•

Estar matriculado e frequentando IES (Instituição de Ensino
Superior - Faculdade/Universidade Pública ou Particular)
reconhecidas pelo Ministério da Educação;

•

Modalidades:

•

O atleta está limitado a inscrever-se em apenas uma modalidade.

•

Atletismo, com a inclusão das provas de Race Running (PETRA) para
as classes T31/T32.

•

Basquete em Cadeira de Rodas 3x3 (limite de uma equipe por
estado / atletas não precisam ser da mesma IES / inscrição da equipe
deve ser confirmada via Federação de Esportes Universitários do
Estado)
Bocha
Judô
Natação
Tênis de Mesa
Para badminton
Tênis em cadeira de Rodas

•
•
•
•
•
•

Em caso de dúvidas, por gentileza contatar (11) 3390-3711
• Formulário de Inscrição:
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVdl6lfycbhTCC5SSMcsXrNc
9rKBacy6c_z0tLi5jJ-eCnSQ/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link>

