ASSEMBLÉIA	
  GERAL	
  EXTRAORDINÁRIA	
  (AGE)	
  DE	
  29/MAIO/2013	
  
SERRA	
  –	
  ESPÍRITO	
  SANTO	
  
	
  

ANEXO	
  3	
  
	
  

PROPOSTAS	
  EM	
  DEBATE	
  -‐	
  TEMA:	
  NORMAS	
  DE	
  ACESSO	
  ENTRE	
  CATEGORIAS	
  OFICIAIS	
  DA	
  CBBS	
  
	
  
O Diretor Técnico da CBBS, ouvidos o Presidente e alguns dirigentes da CBBS e com base em sugestões
propostas da Representação dos Atletas, submete ao debate e à aprovação da presente AGE as propostas de
NORMAS DE ACESSO ENTRE CATEGORIAS OFICIAIS DA CBBS constantes do presente documento.

	
  
•

Considerando as políticas propostas pela Direção da CBBS e já aprovadas na Assembleia Geral
Extraordinária da CBBS de 10/11/2012 de INCREMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA MODALIDADE
SNOOKER.

•

Considerando as seguintes medidas já adotadas pela Direção da CBBS:
A Categoria SNOOKER ocupou o espaço central de promoção dos Campeonatos Brasileiros de Sinuca
de 2011 – CBS-2011 no Rio de Janeiro (RJ) e de 2012 – CBS-2012 em São Luís (MA), ambos com 2
(duas) mesas oficiais (padrão internacional) instaladas pela JOCARI;
A Categoria SNOOKER estará, ainda em julho de 2013, realizando a CLÍNICA DE SNOOKER DA CBBS,
com assessoramento especializado do instrutor de renome mundial, NICHOLAS BARROW, contratado
por nossa entidade para administrar orientação e treinamento em SNOOKER aos premiados do CBS2012;
A Categoria SNOOKER no Brasil foi oficialmente inscrita no Calendário da World Snooker Association
com a destinação, a partir de entendimentos mantidos entre o Presidente da CBBS, Pedro Rolim
Bohm e o Presidente da World Snooker Association, Jason Fergunson, de uma vaga para um atleta
representante do Brasil e das Américas, a ser preenchida pelo vencedor (o atleta IGOR ALMEIDA
FIGUEIREDO) da SELETIVA BRASIL SNOOKER MAIN TOUR 2013 / 2014, em evento promovido,
realizado e supervisionando pela CBBS no Rio de Janeiro, durante o mês de abril do corrente;
A Categoria SNOOKER vem tendo incrementado o número de vagas em suas competições. Como
exemplos podem ser mencionados a primeira etapa já realizada do CAMPEONATO ESTADUAL DE
SNOOKER DO RIO DE JANEIRO, apoiado pela CBBS, com 32 (trinta e dois participantes) e a COPA
BRASIL DE SINUCA DO ESPÍRITO SANTO DE 2013 (CBSES-2013) na Categoria SNOOKER, prevista
para o período de 30 de maio a 2 de junho próximo, com o número de vagas de 48 (quarenta e oito)
participantes, premiações superiores e 4 (quatro) mesas oficiais (padrão internacional);
O Presidente da CBBS formalizou entendimentos com a IBSF (International Billiards & Snooker
Federation), entidade de coordenação internacional, visando filiar nossa entidade, regularizar nossa
situação como filiada e possibilitar a nossos atletas interessados a participação em competições
internacionais promovidas pela IBSF e
A anterior denominação MASTER em competições oficiais da CBBS foi substituída, instituindo-se
duas categorias denominadas SNOOKER e SINUCA MISTA e respectivos RANKINGS específicos.

•

Considerando as alterações já promovidas nos processos de emparceiramento de competições da
CBBS, tendo como exemplos a SELETIVA BRASIL SNOOKER MAIN TOUR 2013 / 2014 e a COPA BRASIL
DE SINUCA DO ESPÍRITO SANTO 2013 CBSES-2013 e que visam a organização de competições oficiais
com base e no aprofundamento do PRINCÍPIO do EQUILÍBRIO TÉCNICO.


Submeto à presente Assembleia Geral Extraordinária (AGE) a aprovação do ACESSO
AUTOMÁTICO de atletas inscritos na Categoria SINUCA MISTA que venham a ocupar as 4
(quatro) primeiras colocações em competições oficiais da CBBS (Copas Nacionais, Copas Brasil e
Campeonatos Brasileiros) para a Categoria SNOOKER a partir da próxima competição oficial.



Submeto à presente Assembleia Geral Extraordinária (AGE) a aprovação de que o ACESSO
AUTOMÁTICO para a Categoria SNOOKER na próxima competição oficial, como premiação
especial concedida uma única vez, estará dispensado do pagamento da inscrição na Categoria
SNOOKER daquela competição.



Submeto à presente Assembleia Geral Extraordinária (AGE) a aprovação de que o ACESSO
AUTOMÁTICO para a Categoria SNOOKER a partir da próxima competição oficial não poderá ser
revertido sem a aprovação de nova Assembleia Geral Extraordinária (AGE).

Todos os balizamentos que vierem ser aprovados pela presente AGE relativos ao presente tema passarão a
integrar os Regulamentos das competições oficiais a serem elaborados.

	
  
Serra (ES), 29 de maio de 2013.
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DIRETOR TÉCNICO DA CBBS

	
  

