
CAMPEONATO MUNDIAL DE FRESCOBOL BRASIL 2017 

A CBraF - Confederação Brasileira de Frescobol, vem por Meio desta, convocar
todos os atletas do Brasil e do Mundo para o Campeonato Mundial de Frescobol
Brasil 2017. Este evento será realizado na praia dos Cavaleiros, em Macaé, Rio de
Janeiro/Brasil, nos dias 27, 28, 29 e 30 de Abril. 

A competição será de categoria profissional  nas seguintes modalidades: Duplas
Femininas  profissional,  Duplas  Masculinas  profissional  e  Duplas  Mixtas
profissional. 

Vamos apresentar o espetáculo que é nosso esporte, esse mundial é o maior palco
que temos para o frescobol vir a ser reconhecido, participe e apoie!!! 

FORMA  DE  DISPUTA: Duplas  Femininas,  Masculinas  e  Mixtas,  todas
profissionais. PRÊMIOS: Premiação em dinheiro, Troféus de 1° a 3° colocações e
medalhas  para  4°  e  5°  colocações.  
TAXA DE INSCRIÇÃO:  A taxa de inscrição será de $ 150 (cento e cinqüenta
dólares)  por  jogador  participante  +  $  25  dólares  para  participar  de  outra
modalidade.  
VAGAS: Duplas: Internacional até o limite de 28 duplas Nacional: Até o limite de 46
duplas AS INSCRIÇÕES: As inscrições deverão ser feitas mediante o recebimento
convocação ou de convite nominal e a relação de atletas deve ser enviada até a
data de 28 de Fevereiro,  o pagamento das inscrições das duplas brasileiras se
encerram  em  30  de  março  de  2017,  sendo  necessário  para  cadastro:  Nome
completo, nacionalidade, modalidade. Estes deverão ser enviadas obrigatoriamente
para  o  e-mail:  cebraf@hotmail.com  ou  cbraf@outlook.com  
CRITÉRIOS  DE  JULGAMENTO: Serão  usadas  as  regras  oficiais  da  CBraF  –
Confederação Brasileira de Frescobol. O tempo regulamentar será de 05 minutos
de bola viva. Um minuto de aquecimento e 01 minutos de descanso para as duplas
femininas, masculinas e mixtas. As regras da CBraF contemplam as máximas do
frescobol de competição. Hoje com a tecnologia, o Radar vai ficar com 80% da nota
e 20% é a nota de Dinâmica dada pelo árbitro,  os resultados serão dados em
tempo real através de um Telão de LEDs na praia.

Vamos contar também com uma equipe de arbitragem em paralelo, capacitando-os
para os próximos eventos regionais com ou sem a máquina.
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O CAMPEONATO MUNDIAL DE FRESCOBOL BRASIL 2017 

A CBraF - Confederação Brasileira de Frescobol, vem por meio desta, convocar
todos os atletas do Brasil e do Mundo para o Campeonato Mundial de Frescobol
Brasil 2017. Este evento será realizado na praia dos Cavaleiros, em Macaé- RJ,
nos dias 27, 28,  29 e 30 de abril.  A competição será de nível  profissional  nas
seguintes categorias: duplas femininas, duplas masculinas e duplas mistas. 

OS ATLETAS Promovendo o intercâmbio, a integração social e desportiva entre os
participantes, para esta competição contamos com a presença de todos os atletas
que serão convidados pela CBraF, diante suas participações em competições no
Brasil,  exterior  e/ou  no  classificatório  do  Brasil,  nos  dias  que  em breve  serão
divulgados, onde se classificarão para o mundial: 12 duplas masculinas, 08 duplas
femininas  e  11  duplas  mistas  Obs:  as  vagas  podem  aumentar,  se  houver
desistência  estrangeira  dos  convocados  pela  CBraF.  Em 4  dias  de  evento,  74
duplas vão disputar o Mundial. Os 2 primeiros dias serão de eliminatórias, onde 37
duplas dentre as categorias masculina, mista e feminina já se classificam para a
final de domingo. No 3° dia,  traremos todos os atletas que não conquistaram a
vaga,  onde  tentarão  obter  a  honra  de  disputarem  mais:  01  vaga  na  final  da
categoria feminina no sábado, mais 02 vagas para a final da categoria mista e mais
02 vagas para a masculina na final de domingo. Ainda no sábado teremos as finais
do feminino.  No domingo (30),  teremos as  finais  mistas  e  masculinas,  com 34
duplas buscando o melhor lugar do pódium. Importante: Anterior ao evento, dia 26
de abril, das 19:00 as 20:00 horas, haverá um congresso técnico, sendo obrigatória
a  presença,  no  mínimo  um  atleta  da  dupla  inscrita,  ou  haverá  eliminação  da
participação da dupla na arena. (local divulgado em convocação) 

AS  INSCRIÇÕES: As inscrições deverão ser  feitas mediante o recebimento de
convite nominal, assim o atleta deverá entrar em contato com a CBraF, para os
detalhes. O atleta que for convidado, receberá as informações da competição para
se adequar às necessidades e responsabilidades para a competição. O valor das
inscrições será de US$ 75,00 por atleta. Se o mesmo for disputar outra categoria,
deverá pagar mais US$ 25,00. A inscrição dá direito a camiseta do evento, toda
estrutura com frutas e água potável nos 04 dias de evento e outros benefícios que
divulgaremos posteriormente.
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Serão  usadas  as  regras  oficiais  da  CBraF  –  Confederação  Brasileira  de
Frescobol. 

O tempo regulamentar será de 05 min. de bola viva, com 01 min. de aquecimento e
01 min. de descanso para as duplas mistas, masculinas e femininas. As regras da
CBraF contemplam as máximas do frescobol de competição. 

Hoje, com a tecnologia, o radar vai ficar responsável por 80% da nota e 20% será a
nota  de  dinâmica  dada  pelo  árbitro.  Vamos  contar  também,  com a  equipe  de
arbitragem em paralelo,  capacitando seus resultados para os próximos eventos
regionais sem o radar. O radar será determinante no resultado da competição. 

COMO PONTUAR: 

1) SEQUÊNCIA: MANTER A BOLINHA NO AR O MAIOR TEMPO POSSÍVEL -
NOTA DE BOLA NO AR Radar: ao final de cada apresentação, o radar calcula a
quantidade e dá a nota.  Arbitragem: ao final  de cada apresentação saberemos
quantas  sequências  a  dupla  fez,  baseado  na  tabela  de  sequências  pré-
estabelecida,  teremos sua pontuação.  Quanto  menos sequências  a  dupla  fizer,
maior será a sua nota de bola no ar. 

2) ATAQUES: EFETUAR O MAIOR N°. POSSÍVEL DE ATAQUES Radar: ao final
da apresentação,  calcula quantidade e dá a nota.  Arbitragem: ao final  de cada
apresentação, teremos 02 planilhas, uma de cada árbitro técnico, onde estarão
apontados todos os ataques efetuados pelo atleta, somando-se a quantidade de
bolas atacadas pelos atletas, teremos a quantidade total de ataques que a dupla
efetuou. Daí é estipulada a nota de ataques. Quanto mais ataques forem efetuados
pela dupla, maior será a pontuação de nota de ataques. 

3)  EQUILÍBRIO:  MANTER UM EQUILÍBRIO NUMÉRICO NA QUANTIDADE DE
ATAQUES  ENTRE  OS  COMPONENTES  DE  UMA  DUPLA  Radar:  ao  final  da
apresentação, calcula e dá a nota. Arbitragem: baseado nos ataques somados de
cada atleta, temos uma tabela de pontuação para a nota de equilíbrio. Cada atleta
tem uma determinada quantidade de ataques e quando um atleta tem muito mais
ataques que o outro, deixa de efetuar uma boa pontuação. 

4) POTÊNCIA: EFETUAR ATAQUES COM A MAIOR FORÇA POSSÍVEL Radar:
ao final da apresentação calcula os dois atletas e dá a nota de potência do jogo.
Arbitragem: no final de cada apresentação, os árbitros técnicos darão uma nota,
pelos ataques efetuados por cada atleta.Quanto mais forte os ataques dos atletas,
maior sua pontuação. 
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5) REVÉS: ATAQUES EFETUADOS DO LADO OPOSTO DO PREFERENCIAL DO
ATLETA  Radar:  não  usamos  para  julgar  esse  critério.  Arbitragem:  os  árbitros
técnicos registram nas planilhas os ataques de revés aplicados, após somados se
obtém a pontuação. 

6)  DINÂMICA:  AS  DUPLAS QUE SE APRESENTAM,  COMO MAIS FORÇA E
RAPIDEZ,  CONQUISTAM  MELHOR  ESSE  QUESITO  Radar:  não  usamos  (o
arbitro analisa a dupla na dinâmica para somar com a nota dada pela máquina.

Arbitragem: o árbitro  central  observa a dupla e dá pontuação quando observa
ataques efetuados com força e dificuldade, salvamentos de bola com dificuldade,
revés rápido e forte, trocando bola em velocidade. 

Obs: Todos os quesitos, exceto os de n° 5 e 6, são julgados exclusivamente pelo
radar, em competições onde este estiver presente. 

CATEGORIA PROFISSIONAL E MODALIDADES 36 duplas Masculinas 24 duplas
Mistas 14 duplas Femininas A PREMIAÇÃO: Serão premiadas em dinheiro, troféus,
kits e brindes as 03 melhores duplas classificadas. 

A DIVULGAÇÃO: A divulgação do evento será feita através de jornais, revistas,
rádios,  emissoras  de  TV  e  via  Internet,  no  âmbito  local,  estadual,  nacional  e
internacional.  Para  o  atendimento  de  toda  imprensa,  a  organização  do  evento
oferecerá um serviço de assessoria de imprensa e toda a infraestrutura necessária
ao trabalho dos jornalistas envolvidos na cobertura do evento, sendo enviadas as
informações por e-mail. 

CRONOGRAMA: 
Dia  26/04/2017,  quarta-feira:  Congresso  Técnico  (Obrigatória  a  presença  dos
atletas, no mínimo um de cada dupla) 

Dia  27/04/2017,  quinta  feira:  37  jogos  Inicio  08:00  horas:  eliminatórias  duplas
femininas 07 jogos, término 09:20 horas 09:30 horas: eliminatórias duplas mistas
12 jogos,  término 11:50 horas  12:30 horas:  eliminatórias  duplas  masculinas  18
jogos, término 15:50 horas 

Dia:  28/04/2017,  sexta  feira:  37  jogos  Inicio  08:00  horas:  eliminatórias  duplas
femininas 07 jogos, término 09:20 horas 09:30 horas: eliminatórias duplas mistas
12 jogos,  término 11:50 horas  12:30 horas:  eliminatórias  duplas  masculinas  18
jogos, término 15:50 horas 
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Dia: 29/04/2017 (repescagem) Inicio 08:00 horas: eliminatórias duplas femininas 07
jogos,  término  09:20  horas  09:25  horas:  eliminatórias  duplas  mistas  12  jogos,
término 11:30 horas 11:50 horas: eliminatórias duplas masculinas 18 jogos, término
15:00 horas 15:30 horas: Finais duplas femininas 08 jogos, término 17:00 horas

Dia: 30/04/2017 08:00 horas: finais duplas mistas 13 jogos, término 10:20 horas
10:30 horas: finais duplas masculinas 20 jogos, término 15:00 horas 15:15 horas:
premiação 

A EXPECTATIVA: São esperados para o evento 74 duplas, com cerca de 120
atletas  participantes,  sendo  estes,  os  melhores  profissionais  classificados  nas
competições estaduais,  nacionais e internacionais,  trazendo um grande público,
repetindo  o  sucesso  de  eventos  nacionais  e  internacionais  anteriores.  A
competição  será  realizada  nos  dias  27,  28,  29  e  30  de  abril,  cronograma
direcionado, permitindo que a mídia presente se programe antecipadamente para
uma melhor cobertura. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A organização se responsabiliza pela idoneidade dos
julgamentos, pela aplicação das regras oficiais e da distribuição das planilhas de
resultados à todos os atletas envolvidos. 

A organização do evento está convencida de que este projeto da forma como está
sendo organizado e apresentado, contribuirá efetivamente para divulgar a imagem
dos produtos e/ou serviços de todos os patrocinadores em nível regional, estadual,
federal e internacional, assim como, engrandecerá o nome de todas as cidades,
estados e países envolvidos nesse evento, tornando-os polos do cenário esportivo
do país. 

A  organização  coloca-se  desde  já  à  disposição  para  quaisquer  outros
esclarecimentos.  Tel  13-988179064  --  whatsapp  13  997122200  -
cebraf@hotmail.com ou cbraf@outlook.com 

FRESCOBOL COMPETIÇÃO 
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Além  de  um  excelente  entretenimento,  o  Frescobol  também  é  um  esporte
altamente  competitivo.  As  duplas  não  se  confrontam  diretamente,  elas  se
apresentam em uma arena buscando amealhar os melhores resultados, usando
para tal os preceitos básicos do esporte: Manter a bolinha no ar o maior tempo
possível; Concretizar o maior n. º de ataques; Manter o equilíbrio numérico entre os
ataques efetuados pelos 02 componentes da dupla; Atacar e defender em todas as
posições  possíveis;  Atacar  a  bolinha  com a  maior  força  possível;  Manter  uma
velocidade alta e dinâmica. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

 www.cbraf.com.br
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