Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2019.
Campeonato Pan Americano de Snooker Senior
23 a 25 de Março de 2020
Campeonato Pan Americano de Snooker
26 a 29 de Março de 2020
Toronto, Canadá.

Caros Presidentes, Dirigentes e Atletas,
Recebemos o convite oficial da PABSA – Pan American Billiards and Snooker
Association para enviar atletas para o Campeonato Pan Americano de Snooker,
que será disputado em duas categorias: Sênior e Geral.
O Campeonato Pan Americano Sênior é destinado a atletas com 40 anos de
idade completados até o dia do início os jogos, em 23/03/2020.
Esse evento faz parte de um circuito mundial de snooker para Seniors organizado
pela WSS – World Seniors Snooker, e o seu vencedor ganhará vaga para disputar
o Campeonato Mundial Sênior a ser realizado em Sheffield, Reino Unido, em
agosto de 2020.
O Campeonato Pan Americano de Snooker, vencido pelo atleta Igor Figueiredo
em 2019, dará ao vencedor um card para a disputa do circuito profissional da
WPBSA.
Assim, vimos por meio deste informar e convidar os atletas qualificáveis para
disputa dos dois campeonatos, o Pan Americano Sênior (atletas com 40 anos ou
mais completados até 23/03/2020) e para o Pan Americano (livre para qualquer
idade).
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Ø Pan Americano Sênior:
O campeonato será realizado do dia 23 ao dia 25 de Março de 2020, em Toronto,
Canadá.
Podem ser inscritos até 16 atletas, que atendam aos seguintes requisitos:
a)
b)
c)
d)

Tenham 40 anos de idade ou mais, completados até o dia 23/03/2020;
Esteja regular perante a CBBS;
A sua Federação esteja regular perante a CBBS;
Assuma o compromisso de disputar o campeonato mundial Senior (World
Seniors Snooker Championship) caso se classifique.

Para a efetivação da inscrição, o atleta deverá manifestar interesse até a data
de 15/01/2020, enviando seus dados completos (nome, CPF, endereço) para o
email presidente.cbbs@gmail.com para que lhe seja enviado o termo de
responsabilidade para participação. Pedidos de inscrição após essa data serão
desconsiderados.
As inscrições para a seletiva custam USD 100,00 (cem dólares americanos) e serão
arcadas pelo atleta.
Todas as despesas serão de responsabilidade de cada atleta.
Ø Campeonato Pan Americano de Snooker
O Campeonato Pan Americano de Snooker será realizado do dia 26 ao dia 29 de
Março de 2020.
O Brasil pode enviar até 16 atletas para a competição, de qualquer idade e sexo,
sendo o único requisito estar a sua federação em dia com as obrigações junto à
CBBS.
A CBBS dará prioridade aos atletas com melhor desempenho nas últimas
competições, considerando a importância da representatividade nessa
competição.
O campeão terá garantido um Card válido por 2 (dois) anos para o circuito
profissional gerido pela WPBSA.
Para a efetivação da inscrição, o atleta deverá manifestar formalmente interesse
e condições até a data de 15/01/2020, enviando seus dados completos (nome,
CPF, endereço) para o email presidente.cbbs@gmail.com para que lhe seja
enviado o termo de responsabilidade para participação. Pedidos de inscrição
após essa data serão desconsiderados.
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As inscrições para o campeonato serão de USD 150,00 (cento e cinquenta dólares
americanos), acrescidos de USD 25,00 (vinte e cinco dólares americanos) para a
anuidade da PABSA, e serão arcadas por cada atleta.
Todas as despesas serão de responsabilidade de cada atleta.
Ø Termos de responsabilidade:
Encaminharemos um Termo de Responsabilidade, a ser assinado pelos atletas e
pelos seus responsáveis, visando deixar claras as normas de conduta durante
toda a viagem, bem como a responsabilidade de cada um, incluindo da CBBS.
Para finalização desse Termo, necessitamos que enviem a qualificação completa
do atleta e dos seus responsáveis, até o dia 15/01/2020, seguindo o seguinte
modelo: NOME COMPLETO, NACIONALIDADE, ESTADO CIVIL, PROFISSÃO, CPF,
ENDEREÇO DE RESIDÊNCIA.
Ø Inscrição nos campeonatos:
Para efetivar a inscrição de cada atleta necessitamos dos seguintes dados e
documentos:
- Nome completo;
- Data de nascimento;
- Maior tacada realizada em campeonato;
- Maior tacada realizada em partida em treinamento
- Foto colorida em resolução de no mínimo 300 DPI.
Destacamos que as inscrições deverão ser feitas e validadas pela CBBS. Assim,
mesmo a inscrição feita diretamente perante a PABSA dependerá de validação
da CBBS, que cancelará as inscrições de atletas que não preencham os requisitos
aqui informados.
Ø Trajes dos atletas para as duas competições:
O uniforme oficial e a ser utilizado será: camisa social de manga longa, calça
social, sapato social e colete (fechado) e gravata borboleta.
Poderá ser usada uma logo de um patrocinador, na medida de 38 cm² de área
total. Vale destacar que a logo poderá ter que ser retirada a critério da
organização.
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Ø Visto:
Para a entrada no Canadá é necessário visto. Recomendamos que cada
viajante leve consigo documentos que comprovem que estão viajando para a
competição (a CBBS providenciará uma carta convite), assim como
comprovação de que dispõem de recursos para se manter no período da
viagem (dinheiro, limite de cartão de crédito, etc.).
Recomendamos que os interessados comecem imediatamente a diligenciar para
a obtenção do visto canadense. Para os interessados a CBBS enviará carta
convite para eventual auxílio na entrevista para o visto.
Para aqueles que já tenham obtido visto canadense nos últimos 10 anos, ou que
tenham visto válido para os EUA, o visto canadense é dispensado, sendo
necessária apelas a Autorização Eletrônica de Viagem (ETA).
Informamos que em caso de vôo com escala nos EUA é necessário também o
visto americano.
Por fim, alertamos que é necessário ter passaporte com validade mínima restante
de 6 meses após a data prevista de término da viagem.
Ø Passagens aéreas:
A passagem deve ser comprada para Toronto,
responsabilidade e às expensas de cada atleta.
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Ø Hotel:
A organização está finalizando a negociação com dois hotéis para obter
melhores condições, que serão informados até a data final das inscrições.
A diária estimada é de 100 dólares canadenses (cerca de 75 dólares americanos)
para o quarto duplo.
Ø Local das competições:
The Corner Bank:
925 Warden Ave, Scarborough, ON M1L 4C5, Canadá.
EXAMES TOXICOLÓGICOS:
Os jogadores podem ser submetidos a testes de drogas de acordo com a
organização do torneio.
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