BOLETIM N° 01

BOLETIM 01
Aracaju (SE), 13 de junho de 2015

SOLENIDADE DE ABERTURA
Data: 14 de Junho de 2015 (DOMINGO)
Local: Arena Central (Orla da atalaia)
Concentração das Equipes para o desfile: 17h30
Horário de início da Cerimônia: 18h00
Importante:
1 – É obrigatória a participação de toda a DELEGAÇÃO.
2 – O Jantar será após a Solenidade de Abertura

CREDENCIAMENTO
O credenciamento será feito em local específico na arena de competição, das
08h00h às 12h00 e das 13h00h às 20h00.
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REUNIÃO TÉCNICA
Local: Hotel Orion
Hora: 20h00
Data: 13/06/2015
Observação: A reunião técnica é exclusiva para técnicos e representantes das
delegações.

PROGRAMAÇÃO GERAL
DOMINGO – 14/06/2015




09h00/11h00 - RODADA INICIAL
18h00 - Cerimônia de abertura
19h30 - Jogo BRASIL A X CHINA (Seleção Feminina)

SEGUNDA-FEIRA-15/06/2015





08h30/12h00 - 2ª RODADA
14h00h/16h00h - 3ª RODADA
16h30/18h00 - Clínica de Vôlei de Praia (Zé Marcos – Vice-campeão Olímpico)
18h00/20h00 - 4ª RODADA

TERÇA-FEIRA-16/06/2015




08h30/10h00 - 5ª RODADA
10h00 - TORNEIO DE INTEGRAÇÃO
15:00h/20:00h - 6ª RODADA
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QUARTA-FEIRA – 17/06/2015


DIA CULTURAL

QUINTA-FEIRA – 18/06/2015



08h30/10h00 - 7ª RODADA.
14h00h/19h00 - SEMI-FINAIS e disputa do 5º ao 8º lugar.

SEXTA-FEIRA – 19/06/2015




08h30/12h00 – FINAIS e disputa de 3º e 4º lugar.
12h00 – Cerimônia de Premiação
20h00 – Festa de encerramento

NORMAS DE SEGURANÇA
Chamamos a atenção de todos para algumas normas básicas de segurança que são de
extrema importância para todos participantes:
ORIENTAÇÕES GERAIS







Não deixe bolsas e mochilas nas arquibancadas ou em locais de ampla
circulação. Procure um espaço para a sua equipe e junte todas as mochilas em
um único lugar, facilitando a visualização de possíveis ações delituosas.
Evite manusear dinheiro na frente de pessoas estranhas, principalmente se
estiver com uma grande quantia de dinheiro.
Caso vá deixar seu celular dentro da bolsa, coloque-o no modo silencioso.
Não ande com todos os seus documentos pessoais (RG, CPF, CNH, título de
eleitor e Passaporte).
Caso esteja com mochila ou bolsa, transporte-a ao lado do corpo e não nas
costas. Evite abrir a bolsa nas ruas. Caso precise pegar algo na bolsa, procure
entrar em uma loja ou outro lugar mais seguro.
Deixe sempre o dinheiro e os seus documentos em bolsos separados. Caso opte
por usar uma carteira coloque-a em um dos bolsos da frente.
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ORIENTAÇÕES GERAIS DA COORDENAÇÃO MÉDICA


Nas arenas onde serão realizados os jogos, haverá a presença de um
enfermeiro e/ou técnico de enfermagem e acadêmicos de fisioterapia para
atendimento de primeiros-socorros. Havendo necessidade, o participante será
removido de unidade móvel especializada que será deslocada desde a área de
competição ao local de atendimento. Todos os participantes que necessitarem
de atendimento em hospital serão inicialmente encaminhados ao local mais
adequado ao atendimento, onde terão exclusividade no atendimento 24hs com
a apresentação da credencial. O retorno do atleta é de responsabilidade da
delegação.



Durante todo o período de competição, duas ambulâncias de suporte avançado
com equipe médica, estarão a disposição e prontas para atendimentos de
emergências.



O atendimento no local das competições será prioritariamente de
responsabilidade do médico/fisioterapeuta da delegação. Caso este não esteja
no local, o atendimento será processado pela equipe de plantão de acordo com
o protocolo pré-estabelecido pelo Comitê Organizador.



Caso seja necessária à remoção do atleta para o hospital, esta será realizada
pelo serviço de ambulância sempre com a presença de um responsável da
delegação do atleta, que devera acompanhá-lo durante todo o atendimento
hospitalar. Após a remoção, a ambulância retornará ao seu local de origem.
Caberá à delegação a responsabilidade do retorno do paciente ao hotel.

Observações:
1. O Comitê Organizador se exime de qualquer responsabilidade com relação ao
seguimento do caso ou continuidade de tratamento.
2. No caso de Intercorrências médicas fora do ambiente e horário de competição, os
responsáveis pela delegação deverão entrar em contato com os coordenadores, para
orientação, através dos telefones divulgados neste Boletim.
3. Estará disponível “atendimento médico 24 horas” nos hospitais de referência.
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4. O atendimento médico nos hospitais credenciados será feito exclusivamente com a
apresentação do documento de identificação do evento (credencial) do paciente e do
acompanhante.

CUIDADOS COM A DESIDRATAÇÃO E EXPOSIÇÃO AO SOL


Devido as características climáticas da cidade de Aracaju (SE), famosa pelo seu
forte calor, onde a temperatura máxima média chega aos 30°C nos meses mais
quentes, e as máximas absolutas podem chegar aos 38°C, recomenda-se
cuidado com a DESIDRATAÇÃO, comum pelo aumento do suor provocado pelo
calor, além da maior incidência de diarreia provocada por infecções
gastrointestinais.



Chamamos também a atenção para a importância de protetor solar, mesmo
nos dias nublados.

CARROCINHAS DE ALIMENTOS E VENDEDORES AMBULANTES
 Cuidado com o consumo de alimentos de ambulantes. Lembre-se que nossa
cidade é extremamente quente e os alimentos são facilmente perecíveis,
frequente apenas locais de alimentação nas áreas credenciadas.
CUIDADOS COM O BANHO DE MAR


O clima quente da cidade também é um fator que torna comum esse tipo de
atividade. Procurem ao visitar algum desses locais estarem acompanhados
preferencialmente por guias turísticos locais credenciados, e próximos a postos
do corpo de bombeiros, que irão expor as áreas que são realmente propícias
para banho e esclarecer em relação os riscos potenciais de afogamentos. Além
do acompanhamento especializado, obedeça a sinalizações, não entre ou
mergulhe em águas de locais, pouco frequentados, e longe de locais de socorro
para eventuais necessidades. Cuidados semelhantes se aplicam a banhos
piscina. Em caso de passeios de lancha / barco é obrigatório o uso de coletes
salva-vidas.
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CUIDADOS COM O CONSUMO DE ÁGUA


Procure beber apenas água mineral. Nos locais de competição e no Hotel em
que estarão hospedados, estará sendo disponibilizada água mineral aos
competidores e comissão organizadora. Não beba água de procedência
desconhecida.

TELEFONES IMPORTANTES
FUNÇÃO
HOTEL ORION
CELI HOTEL
POLÍCIA MILITAR
GUARDA MUNICIPAL
POLICIA FEDERAL
DELEGACIA DE TURISMO
CORPO DE BOMBEIROS
JUIZADO DE MENORES
CHEFE DE DELEGAÇÃO - ARGENTINA
CHEFE DE DELEGAÇÃO – PARAGUAI
CHEFE DE DELEGAÇÃO – PERU
CHEFE DE DELEGAÇÃO- CHILE
CHEFE DE DELEGAÇÃO- ALEMANHA
CHEFE DE DELEGAÇÃO- FRANÇA
CHEFE DE DELEGAÇÃO- POLINÉSIA FRANCESA
CHEFE DE DELEGAÇÃO- ÍNDIA
CHEFE DE DELEGAÇÃO- CHINA
CHEFE DE DELEGAÇÃO- ISRAEL
CHEFE DE DELEGAÇÃO- BRASIL
CHEFE DE DELEGAÇÃO- REP.DOMINICANA
INTERNET WI FI – Login: cbde
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TELEFONE
+55 (79) 3255-0019
+55 (79) 2107-8000
190
153
194
(79) 3255-2155
193
+55 (79) 3211-1565
+55 (79) 8106-3915
+55 (79) 8117-0263
+55 (79) 8159-5503
+55 (79) 8147-7904
+55 (79) 8119-0382
+55 (79) 8100-5416
+55 (79) 8102-6127
+55 (79) 8125-0910
+55 (79) 8113-8263
+55 (79) 8180-7872
+55 (79) 8133-5756
+55 (79) 8127-6618
Senha: cbde

REFEIÇÕES
1. O café da manhã será servido no próprio hotel no qual a delegação está hospedada.
2. Almoço e jantar serão realizados em área específica na Arena de competição.
3. Horário das refeições:




Café da Manhã - conforme regulamento de cada Hotel.
Almoço – das 11h00 às 15h00.
Jantar – das 18h00h às 21h00.

4. Todos os participantes deverão observar e respeitar as regras dos serviços relativos
às refeições, conforme abaixo:


O uso da credencial é obrigatório. Ela é essencial para sua identificação e
segurança.



Os participantes só terão acesso ao local das refeições mediante o uso e
apresentação da credencial.



É terminantemente proibido o acesso ao local das refeições com roupas de
banho, sem camisa, ou com roupas que não atentem aos bons costumes.
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TRANSPORTE
A organização do evento disponibilizará ônibus exclusivos para participantes do
evento, que farão ROTEIRO ÚNICO, com paradas apenas nos Hotéis em que as
delegações estão hospedadas e no Local de Competição.
Os ônibus estarão circulando de forma ininterrupta durante todo o dia, com um
intervalo estimado em 20 minutos.
As delegações serão inteiramente responsáveis pelo controle de horários de
sua equipe, tanto para os locais de jogos como para refeições e demais atividades, não
havendo roteiro específico para cada delegação.

HIDRATAÇÃO-HOTEL

Cada representante de delegação deverá, diariamente, dirigir-se a recepção do
Hotel Orion, a fim de receber a cota de agua mineral diária destinada ao seu País.
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HIDRATHI

MODALIDADE
VÔLEI DE PRAIA

GRUPOS
CATEGORIA
12 - 14

SEXO
FEMININO

PAÍSES PARTICIPANTES
GRUPO A

GRUPO B

ALEMANHA

BRASIL B

BRASIL A

FRANÇA

CHINA

ÍNDIA

ISRAEL

REPÚBLICA DOMINICANA

MODALIDADE
VÔLEI DE PRAIA

CATEGORIA
12 - 14

SEXO
MASCULINO

PAÍSES PARTICIPANTES
GRUPO A

GRUPO B

BRASIL A

ALEMANHA

CHINA B

BRASIL B

FRANÇA

CHINA

ÍNDIA

ISRAEL

MODALIDADE
VÔLEI DE PRAIA

CATEGORIA
15 – 16
PAÍSES PARTICIPANTES
GRUPO ÚNICO
BRASIL A
BRASIL B
ÍNDIA
PERU
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SEXO
FEMININO

MODALIDADE

CATEGORIA

SEXO

VÔLEI DE PRAIA

15 - 16

MASCULINO

PAÍSES PARTICIPANTES
GRUPO ÚNICO
ALEMANHA
ARGENTINA
BRASIL A
BRASIL B
ÍNDIA

MODALIDADE
VÔLEI DE PRAIA

CATEGORIA
17 - 18

SEXO
FEMININO

PAÍSES PARTICIPANTES
GRUPO A

GRUPO B

BRASIL A

BRASIL B

CHINA

CHILE

ÍNDIA

PARAGUAI

ISRAEL

POLINÉSIA FRANCESA

MODALIDADE
VÔLEI DE PRAIA

CATEGORIA
17 - 18

SEXO
MASCULINO

PAÍSES PARTICIPANTES
GRUPO A

GRUPO B

BRASIL A

BRASIL B

CHINA B

CHILE

ISRAEL

CHINA A

POLINÉSIA FRANCESA

REPÚBLICA DOMINICANA
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PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DE JOGOS
DIA 14/06/2015 (DOMINGO)
TURNO:MANHÃ
JOGO HORÁRIO

ARENA

CATEGORIA

GRUPO

CONFRONTOS

01

09:00

01

15/16-M

ÚNICO

BRASIL “B”

02

09:00

02

12/14-M

A

BRASIL “A”

03

09:00

03

12/14-F

A

BRASIL A

04

09:30

01

17/18-M

A

BRASIL “A”

05

09:30

02

12/14-M

B

CHINA “A”

06

09:30

03

12/14-F

A

ALEMANHA

07

10:00

01

17/18-M

A

POLINÉSIA
FRANCESA
ALEMANHA

08

10:00

02

12/14-M

B

09

10:00

03

15/16-F

ÚNICO

PERU

X

ALEMANHA

X

CHINA “B”

X

ISRAEL

X

CHINA “B”

X

BRASIL “B”

X

CHINA

X

ISRAEL

X

ISRAEL

X

BRASIL “B”

TURNO:NOITE
JOGO OFICIAL DA CERIMÔNIA DE ABERTURA
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19:30

01

17/18-F

A

BRASIL “A”

X

CHINA

OBS: AS TABELAS COMPLETAS E A PROGAMAÇÃO
DOS JOGOS DOS DEMAIS DIAS, SERÃO DIVULGADAS
NO PRÓXIMO BOLETIM.
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