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Resumo
O Campeonato Brasileiro de Quadribol(CBQ) é um campeonato anual voltado para a
participação das equipes filiadas à Associação Brasileira de Quadribol(ABRQ) de todo o país.
É a principal competição no cenário nacional e em 2020 terá sua terceira edição. Em
Fevereiro de 2020, 15 equipes encontravam-se filiadas à ABRQ. A ABRQ estima que pelo
menos 15 dessas equipes participem do CBQ.
O CBQ é realizado pela ABRQ, que é o órgão gestor do quadribol no Brasil. Sob tutela da
International Quidditch Association(IQA), a ABRQ busca promover a competitividade e
realizar a missão social do esporte no país.
A Associação Brasileira de Quadribol busca, através deste edital, uma cidade-sede para a
terceira edição do Campeonato Brasileiro de Quadribol.
Com o CBQ, a intenção é que o cenário competitivo possa crescer ainda mais, entre atletas,
comissão organizadora e espectadores, o que traria movimentação à economia local:
atletas, staff e entusiastas se hospedariam em estabelecimentos locais, havendo
possibilidade de realização de eventos sociais em bares ou restaurantes locais e de presença
de comércio de alimentos e produtos durante a competição durando mais de um dia. Os
eventos realizados em torno do quadribol também costumam atrair atenção midiática, com
diversas matérias produzidas pela mídia independente (em sua maioria, canais no YouTube)
e na mídia tradicional (SporTV e Band, são exemplos).
Devido a quantidade de equipes esperadas, o Terceiro Campeonato Brasileiro de Quadribol
deve ser realizado em um período de 3 dias, no segundo semestre do ano de 2020, com as
seguintes opções de datas:
● 10, 11 e 12 de outubro (feriado de Nossa Senhora de Aparecida);
● Outro final de semana entre os meses de setembro e outubro.
Todas as candidaturas que forem ao encontro dos requerimentos mínimos do evento serão
consideradas. Candidaturas podem ser submetidas por times, cidades ou outras
organizações capazes de realizar um evento esportivo na escala desejada.
A intenção de candidatura deve ser enviada até o dia 20 de abril, em formato PDF. As
intenções de candidatura devem ser direcionadas ao Diretor de Esporte, Johann Daflon,
pelo e-mail esporte.abrq@gmail.com. Haverá um período de revisão das intenções de
candidatura até o dia 25 de abril. Passado esse período, as principais candidaturas serão
contatadas pela ABRQ para maior detalhamento do planejamento. Todas as intenções de
candidatura terão o recebimento confirmado em até 3 dias úteis após o envio.
A escolha da Cidade-Sede será feita pela Diretoria Executiva e o resultado deverá ser
divulgado em Maio ou Junho. O CBQ 2020 será gerido pelo comitê gestor, formado pela
Organização Local e Diretoria Executiva. O responsável pela Organização Local deverá ter
disponibilidade de pelo menos 1 hora semanal para reunião com a Diretoria Executiva.

2

Histórico do CBQ
Em novembro de 2018 ocorreu a primeira edição do Campeonato Brasileiro de Quadribol no
Rio de Janeiro. O CBQ 2018 contou com a participação de 5 equipes, sendo 3 equipes do Rio
de Janeiro e 2 equipes de São Paulo. Este primeiro CBQ marcou a história do nosso país,
sendo a primeira competição a nível nacional da modalidade. Um Local do Evento com um
Campo de Jogo, na UFRJ.
As equipes presentes na competição foram:
● Araribolt (RJ)
● Armada dos Marotos (SP)
● Dragas da Romênia (SP)
● Rio Ravens (RJ)
● UFRJ Quadribol (RJ)
Aproximadamente 90 atletas e staff participaram da competição pelas 5 equipes. Houve
uma fase inicial disputada por pontos, onde todas as equipes se enfrentaram, e as duas
melhores campanhas desta fase se classificaram para a primeira final nacional de quadribol.
Esta final foi disputada pelas equipes Dragas da Romênia (SP) e UFRJ Quadribol (RJ), o time
paulista obteve assim o primeiro título nacional de quadribol.
Em outubro de 2019 foi a vez da segunda edição do CBQ, desta vez em Belo Horizonte. O
crescimento é notável a ponto de ter o dobro de equipes participantes, com ainda mais
regiões e estados participantes. Com 4 participantes do Rio de Janeiro, 3 de São Paulo, 1 da
Bahia, 1 do Distrito Federal e 1 de Minas Gerais, as 10 equipes jogaram o maior CBQ até
então. Nesta edição em um mesmo Local do Evento, foram realizados jogos simultâneos em
dois Campo de Jogo, na UFMG. As equipes participantes foram:
● Araribolt (RJ)
● Dragões da Tormenta (SP)
● Distrito Nox (DF)
● Grifos da Guanabara(RJ)
● Kelpies do Orion (SP)
● Libertas UFMG (MG)
● Mestiços (BA)
● Minerva (RJ)
● Rio Ravens (RJ)
● Quimera de Delos (SP)
Entre jogadores, staff, voluntários e torcida, aproximadamente 230 pessoas participaram da
competição. Depois das fases de pontos, houve um mata-mata até que na disputa da final
entre Dragões da Tormenta e Kelpies do Orion, o time dos Dragões da Tormenta conquistou
o campeonato.
Nos dois campeonatos fotógrafos profissionais registraram o evento e tivemos mídia feita
pelos próprios times, assim como de páginas voltadas para o esporte no Instagram. Na
segunda edição tivemos parcerias com empresas de alimentação que montaram tendas no
local do de jogo.
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Sobre o esporte
Um time de quadribol consiste em um máximo de 21 atletas, com 7 jogadores em campo
por time ao mesmo tempo. Cada jogador deve segurar uma vassoura entre suas pernas. A
regra do máximo de quatro do quadribol determina que só pode haver um máximo de
quatro jogadores com a mesma identidade de gênero em campo, ao mesmo tempo, por um
time. Essa regra garante que o esporte tenha integração de gêneros e seja inclusivo a todos
e todas.
Existem quatro posições diferentes no quadribol:
● Goleiro: Defende os aros contra a equipe adversária e pode se tornar um quarto
artilheiro no ataque.
● Artilheiros: Jogam a goles através dos aros adversários para marcar gols no valor de
10 pontos.
● Batedores: Jogam balaços no time adversário para “queimá-los” e fazer com que
retornem aos seus aros.
● Apanhador: Tenta pegar o pomo, que vale 30 pontos, para encerrar a partida.
Um time de 7 jogadores terá: 1 goleiro, 3 artilheiros, 2 batedores e 1 apanhador.
O quadribol envolve 3 tipos de bolas:
● Goles: Uma bola de vôlei um pouco murcha que é jogada através dos aros por
artilheiros e goleiros.
● Balaços: Bolas de queimado(dodgeball) jogadas em outros jogadores pelos
batedores. São 3 balaços em jogo ao mesmo tempo.
● Pomo: Uma bola de tênis dentro de um meião que está preso no calção do corredor
do pomo. Quando é apanhado pelo apanhador de qualquer um dos times, o jogo
acaba.
Para mais informações sobre o esporte visite: https://abrquadribol.wordpress.com/ e
http://iqasport.org/
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Formulário de candidatura
Times, cidades ou outras organizações que pretendam sediar o CBQ 2020 devem enviar um
curto formulário de intenção de candidatura até o dia 20 de abril. A intenção de candidatura
deve incluir as seguintes informações:
Informações Gerais
● Nome da organização ou cidade que está submetendo;
● Nome, título e dados para contato da pessoa responsável pela organização a ser
procurada;
● O endereço do(s) local(ais) de jogo oferecida e distância entre elas, caso se aplique;
● Nome, título e dados para contato da pessoa responsável pelo Local do Evento
oferecida a ser procurada, caso seja diferente da pessoa responsável pela
organização;
● A escolha entre as opções de datas;
Informações sobre o Local do Evento
● Espaços com e sem cobertura disponíveis, incluindo a área (em metros quadrados)
do(s) Campo(s) de Jogo;
● O número de Campos de Jogo por Local do Evento;
o No mínimo, 2 Campos de Jogo, preferencialmente no mesmo Local do
Evento, para 3 dias de jogo;
o No mínimo, 3 Campos de Jogo, preferencialmente no mesmo Local do
Evento, para 2 dias de jogo;
o Campos de Jogo devem ter 44m x 66m, com pelo menos 3m de espaço entre
diferentes Campos.
o Para mais informações sobre o Campo de Jogo, consultar o Manual de Regras
atualmente em vigência.
● Descrição dos Campos de Jogo (grama natural, sintética, campo de futebol, gramado
aberto, etc.);
o Observação: As superfícies não podem ser de concreto ou material
semelhante com potencial de causar ou agravar lesões por quedas no solo.
● Banheiros e vestiários disponíveis, e a distância dos mesmos para o(s) Campo(s) de
Jogo.
● Se há disponibilidade de iluminação do local. Locais com iluminação(cobertos ou
não) são de alta prioridade;
● Se há disponibilidade e qual a qualidade de internet 4G e Wi-Fi no local;
● Se há disponibilidade de estacionamento no Local do Evento.
● Se é permitido a entrada de Food Trucks ou similares no Local do Evento e/ou no
estacionamento do Local do Evento.
Outras informações relevantes
● Descrição dos hospitais próximos e do plano de primeiros-socorros no local,
incluindo o custo dos serviços de saúde(para-médicos e ambulâncias para os
Campos de Jogo);
● Qualquer outro evento esportivo de relevância que tenha ocorrido no Local do
Evento;
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● Qualquer outro evento esportivo de relevância organizado pelo time, cidade ou
organização;
● Disponibilidade de hospedagem para pelo menos 50 pessoas a, no máximo, 20km
do local do campeonato;
● Disponibilidade de estabelecimentos (bares ou restaurantes) que possam receber
um evento social para pelo menos 50 pessoas a, no máximo, 20km do local do
campeonato.
Finanças e suporte
● Será dada preferência às candidaturas que oferecerem melhor suporte financeiro,
incluindo custos cobertos e/ou redução do preço de locação das instalações;
● Preço médio de quarto-duplo de hotel com capacidade para 4 pessoas;
● Preço de locação das instalações do campeonato para:
o Todos os dias de jogos;
o Todos os dias de jogos mais 3 dias anteriores ao primeiro dia de jogos(para
treinos e amistosos);
o Caso a proposta seja de 2 dias de jogo apenas, deverá constar na proposta 3
Campos de Jogo.
● Preço médio de serviços de socorrista/para-médico com ambulância para:
o Todos os dias de jogo;
o A presença de ambulância é obrigatória.
● Potencial de suporte financeiro ou de fornecimento(patrocínio):
o Por parte da organização candidata;
o Por parte da cidade;
o Por parte de outras organizações locais;
● Potencial de apoio da organização candidata em promoção midiática, apoio
financeiro, redução de custos, etc.

Contato
Em caso de qualquer dúvida a respeito da candidatura ou de outras possibilidades de
parceria relacionadas ao Campeonato Brasileiro de Quadribol 2020, envie um e-mail para
esporte.abrq@gmail.com direcionado a Johann Daflon.
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Anexo 1 - Cronograma
Divulgação do Edital

10/02/2020

Envio de Candidatura

Até 20/04/2020

Validação das Candidaturas

Até 25/04/2020

Avaliação das Candidaturas

30/04/2020

Divulgação da Cidade-Sede

30/05/2020
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