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OBJETIVO 
 

Estimular a prática esportiva para atletas que se enquadram na fase posterior à fase 
competitiva de primeira linha, objetivando a desaceleração do ritmo de treinamento para um 
patamar compatível com a sua capacidade. 
 

Estimular a prática esportiva em indivíduos adultos, maior idade, e da terceira idade, 
objetivando a manutenção do condicionamento físico, gerando melhor qualidade de vida e reduzindo 
as necessidades médicas devidas ao sedentarismo desses indivíduos, através de uma vida regular e 
sadia obtida com o condicionamento físico adequado. 
 
 
MEIOS 
 

Os Jogos Brasileiros Masters servirão como evento de coroamento às diversas modalidades 
desportivas que regularmente, a cada ano, vem realizando competições e eventos da classe master. 
 

Os eventos Master incentivam os indivíduos à pratica regular de seus esportes, mantendo com 
isso o condicionamento físico das pessoas de maior idade, que passam a possuir uma qualidade de 
vida melhor,e ainda geram mais postos de trabalho para os profissionais da área esportiva, 
aumentando as necessidades de criação de clubes e academias dedicados a uma outra faixa etária de 
clientes. 
 

A evolução esportiva mundial vem demonstrando um aumento da longevidade dos atletas de 
elite, em que o ápice do desenvolvimento ocorria na mais tenra idade. Hoje encontramos competindo 
no mesmo patamar, atletas nas faixas de trinta ou mais anos de idade. 
  

Com o aumento de oportunidades de competições para master não só mantemos a 
desaceleração dos atletas de primeira linha como podemos recuperar atletas que tenham 
momentaneamente interrompido a sua carreira, dando oportunidade a uma retomada gradual e não 
traumática da aptidão técnica e qualidade de seu desenvolvimento atlético.  
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HISTÓRICO 
 
 
ATLETISMO 
 

O Atletismo Veterano no Brasil, começou a se organizar na cidade de São Paulo, onde foi 
fundada, em 19.12.1943, a Associação Atlética de Veteranos de São Paulo, que é a segunda mais 
antiga do Mundo. Cada estado brasileiro tem sua própria Associação e promove seus próprios 
Campeonatos. 
 

Existem duas categorias de atletas no Atletismo Veterano: Na categoria de Pré Master estão 
incluídos os atletas com idade de 30 a 34 anos. Na categoria Máster propriamente dita, se incluem 
todos os atletas com mais de 35 anos. 
 

A ABRAM Associação Brasileira de Atletismo Máster, foi fundada em 30.11.1989 e tem 
sempre, como Sede, a cidade onde estiver residindo o presidente eleito, que fica à frente da 
Associação, por quatro anos.  A entidade é filiada à CBAT – Confederação Brasileira de Atletismo, 
ASUDAVE – Associacion Sudamericana de Atletismo Veterano, e WMA – World Masters Atletics. 
Também é reconhecida pela I.A.A.F e a ela cabe a organização dos Campeonatos Brasileiros, 
supervisão dos Campeonatos Estaduais e a organização dos atletas brasileiros aos Campeonatos 
Mundiais. 
 
 
BASQUETE 
 

O movimento de basquete veterano no Brasil iniciou-se em 1950 com a criação do Combinado 
Copacabana, no Rio de Janeiro, onde um grupo de atletas, querendo estender o seu convívio social, 
passou a organizar encontros semanais onde pudessem comentar suas jogadas e feitos, partilhando-
as. Este movimento cresceu até que em 1985 aconteceu o primeiro encontro brasileiro de veteranos 
de basquetebol, na cidade de Fortaleza.  
 

Um grupo de amigos, ex-jogadores, teve a idéia de organizar um encontro onde pudessem 
rever ex-atletas de outros estados, em uma mistura de confraternização e competição. Já neste 
primeiro encontro houve a participação de 4 estados, com um total de 90 participantes, motivando os 
ex-atletas a levarem a frente este propósito que desde então não parou mais de crescer, atraindo a 
cada ano mais participantes e aficionados pelo esporte em geral. 

 
Em 2008 completamos 24 anos ininterruptos de competição (encontro) nacional, congregando 

26 associações, representando 20 estados (Amapá, Amazonas, Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, 
Espírito Santo, Goiás,Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, 
Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo), 
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com aproximadamente 2000 participantes entre atletas e familiares, atraindo uma legião 
enorme de ex-atletas de renome do âmbito nacional e internacional, hoje exercendo as mais diversas 
atividades profissionais, mas que ainda possuem o mesmo espírito esportivo de outros 
tempos. 

 
Porém, aquilo que começou como uma simples extensão das atividades sociais e esportivas, 

levou o Brasil a participar de campeonatos mundiais, Pan-americanos e Sul-americanos, sendo 
sempre laureado nas várias categorias em que se dividem os campeonatos, passando a ser respeitado 
no cenário internacional, como demonstrado nos quadros de medalhas oficiais da FIMBA (Federación 
Internacional de Maxi Baloncesto) 
 
NATAÇÃO 
 

A prática desportiva para atletas de natação de alto nível no período posterior a interrupção 
de sua carreira esportiva foi iniciada nos Estados Unidos no início da década de 70, essa nova classe 
de desportistas foi denominada como, MASTER. No Brasil no final da década de 70, foram iniciados os 
primeiros movimentos de união desse grupo de desportistas. 
 

A natação é um esporte que possui em seu histórico, a primeira competição de master 
registrada como tendo sido realizada no Rio de Janeiro em 21/06/1980, na pscina do CR Flamengo, 
organizada pela Federação Aquática do Estado do Rio de Janeiro, que continuou a realizar esse tipo 
de evento até 1984. 

 
A partir de 1985 foi fundada a Associação Brasileira de Masters de Natação (ABMN), que a 

partir de então, dá continuidade até hoje a organização das Competições de natação master no Brasil, 
com uma parceria direta com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).  
Hoje no Brasil há registros de cerca de 10.000 (dez Mil) desportistas que já participaram de 
competições de natação desta classe. 
 

A FINA Federação Internacional de Natação, possui uma seção específica de Natação classe 
Master e regulamenta todas as competições dessa classe e ainda reconhece não só a CBDA mas 
também a ABMN como os órgãos reguladores e de desenvolvimento da Natação dessa classe no 
Brasil. 
 

Hoje no Brasil são realizadas anualmente 4 (quatro) Competições de nível nacional, 
organizadas pela ABMN, além das competições Regionais e Estaduais organizadas pelas Federações 
ou Associações Estaduais. 
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REMO 
 

O remo faz parte dos Jogos Olímpicos desde 1900. O esporte obedece à norma geral das 
organizações esportivas, sendo controlada, no âmbito mundial pela Fédération Internacionale des 
Sociétés d’Aviron - FISA, com sede na Suíça. Apenas 14 (quatorze) Estados do Brasil têm Federações 
de Remo, a saber: Amazonas (AM), Bahia (BA), Brasília (DF), Espírito Santo (ES), Paraíba (PB), Pará 
(PA), Paraná (PR), Pernambuco (PE), Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande do Norte (RN), Rio Grande do Sul 
(RS), Santa Catrina (SC), São Paulo (SP) e Sergipe (SE). 
 

A Confederação Brasileira de Remo foi fundada em 25/11/1977 e a sua sede é no Rio de 
Janeiro, estando localizada na Lagoa Rodrigo de Freitas, mas inicialmente o remo no Brasil era 
controlado pela Confederação Brasileira de Desportos. As principais regatas realizavam-se nas águas 
fronteiras da Praia de Botafogo, com uma assistência enorme. Na Lagoa Rodrigo de Freitas já houve 
regatas em que o público foi estimado em 50.000 pessoas. 

 
O remo master brasileiro vinha tendo atuação modesta até o início dos aos 90, quando uma 

guarnição do Flamengo, com antigos campeões, sendo eles: Wandir Kuntze, Laildo Ribeiro, Sergio 
“Alemão” Sztancsa, Francisco Diniz e Nilton Alonso Silva, como Timoneiro, resolveu montar um quatro 
com e ir competir num circuito mundial, conseguindo resultados expressivos e assim repetindo essas 
participações por vários anos. Assim apareceram remadores seguidores e eles se multiplicaram e se 
organizaram em seus estados e hoje, temos mais de 400 atletas cadastrados e outros tantos por 
cadastrar, Campeonatos Brasileiros,Encontros anuais de Masters, entre outras regatas, temos a 
inclusão de provas de Masters em todas e regatas dos campeonatos estaduais. 
 

A categoria que mais cresceu nos últimos anos, foi a de masters, com o retorno de antigos 
remadores e o aparecimento de velhos, novos remadores. Tivemos no nosso último campeonato 
brasileiro uma participação expressiva, com mais de 400 inscrições e hoje, temos vários campeões 
 mundiais e de regatas internacionais, com forte representatividade nos Campeonatos Mundiais. 
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TÊNIS DE MESA 

A história do tênis de mesa Master se confunde com as origens do esporte no Brasil, 
especialmente no eixo Rio - São Paulo. Os iniciantes da prática do esporte no Brasil eram turistas 
ingleses que, mais ou menos em 1905, começaram a implantá-lo em São Paulo. Pode-se fixar o ano de 
1912 como o início das atividades organizadas do Tênis de Mesa, pois, até então, o esporte era 
praticado em casas particulares e clubes. 
 
 Se o Tênis de Mesa entrou no Brasil por São Paulo, tudo indica que, inicialmente, teve sua 
marcha acelerada no Rio, com o estímulo da prática pela Liga Carioca de Ping-Pong à custa de 
iniciativas particulares ou de fundo comercial. Jogos amistosos e disputas bem organizadas de 
torneios como a "Taça Ginásio Patricarcha", de 1932 e a "Copa Lorenzo Nicolai", em 1934, 
impulsionaram o esporte no país entre altos e baixos até 1942, quando atletas cariocas e paulistas 
aprovaram a tradução das regras e assinaram convênios que levaram à oficialização do Tênis de Mesa 
pela CBD (Confederação Brasileira de Desporto). A partir de então, a participação do Tênis de Mesa 
Brasileiro no cenário mundial vem intensificando o intercâmbio internacional tão indispensável para o 
progresso do esporte. 

 

 A atual e dinâmica administração da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa – CBTM iniciou 
seus trabalhos em 20 de janeiro de 1986, então sob a presidência de Dr. Alaor Gaspar Pinto Azevedo. 
Posteriormente assumiu Dr. Ivam Passos Vinhas, que manteve todas as linhas administrativas 
enquanto esteve na Presidência por 4 anos. Em 1996 Dr. Alaor voltou a dirigir a entidade, tendo sido 
reeleito por aclamação em 2000. 

 

 Através da CBTM, este esporte está organizado em todos os estados do Brasil, em duas 
regiões: Centro-Norte-Nordeste e Sul-Sudeste, que congregam aproximadamente 20.000 atletas 
registrados, mais de 200 técnicos vivendo do esporte e 500 árbitros nas diversas classes. 

 

 A CBTM já organizou mais de 600 eventos nacionais e internacionais, com destaque para o 
ABERTO DO BRASIL (Brazilian Open Championship) e o CAMPEONATO MUNDIAL DE VETERANOS 
(World Veterans Championships), eventos oficiais da Federação Internacional de Tênis de Mesa – ITTF 
e o Campeonato Brasileiro 2008 – recorde de inscrições tanto olímpico quanto paraolímpico. 

 

 O CAMPEONATO MUNDIAL DE VETERANOS é um dos maiores eventos esportivos do mundo. 
Foi realizado na cidade do Rio de Janeiro entre os dias 24 a 30 de maio de 2008 no RIOCENTRO. 
Contou com a presença de 1316 atletas, oriundos de 52 países dos cinco continentes. A candidatura 
vitoriosa da cidade do Rio de Janeiro em 2005, vencendo cidades importantes como Roterdã - 
Holanda e Moscou - Rússia, foi um fato histórico e importante para o crescimento do esporte no país, 
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já que nunca um país da América Latina havia organizado este evento. Demonstramos para 
os demais países do mundo a capacidade do Brasil, em especial o Estado do Rio de janeiro de realizar 
grandes eventos esportivos, o que cria abertura para o aumento do turismo nacional e internacional, 
a considerar que uma grande parcela do turismo mundial está vinculada a realização de eventos. 
Acreditamos também que nos credenciará a organizar outros eventos de grande porte, inclusive de 
outros esportes. 

 

 Também investimos no circuito brasileiro, através do Circuito Copa Brasil de Tênis de Mesa, 
que abrange todas as regiões de nosso país e o Campeonato Brasileiro, além de mais de 300 cursos 
nas áreas de administração, arbitragem e técnicas de jogo.  

 Com o primordial apoio do Ministério do Esporte, das prefeituras, dos governos estaduais e do 
Comitê Olímpico Brasileiro (COB), a CBTM tem tido a oportunidade de realizar competições, 
concentrações e estágios internacionais das Seleções Brasileiras das diversas categorias, oferecendo 
aos nossos atletas preparação e treinamentos de alto nível. Além disso, a CBTM realiza os Programas 
“Top Brasil” e “Top Europa” que garantem a meninas e meninos um desenvolvimento freqüente 
dentro do tênis de mesa no Brasil e no exterior. 

 

 O Master faz parte do Calendário Nacional de Eventos da CBTM nas categorias ABSOLUTO, 
Sênior/Lady, Veteranos 40, Veteranos 50 e Veteranos 60+. 

 
VOLEI 
 
 Desde 1995, ano em que foi celebrado o centenário de criação do voleibol, várias equipes 
brasileiras, femininas e masculinas, competem no U.S. Volleyball Open Championship, maior 
campeonato de voleibol master mundial, conseguindo sempre as primeiras colocações em Springfield 
(1995), Dallas (1996), Kansas (1997), Tucson (1998), San Jose (1999) - o time Rio Suns, do Rio de 
Janeiro, foi campeão em Kansas City e 3o colocado em San Jose. Em 2001, na cidade de Milwaukee, 
no Wisconsin, outro time misto masculino Rio-São Paulo levantou a medalha de bronze, entre 26 
participantes. A equipe mista masculina de SP-RJ-RS é pentacampeã na faixa de 55+, desde 2003. 

 Outras competições internacionais, como os Huntsman World Senior Games e os World 
Masters Games, Jogos Olímpicos Masters, sempre contaram com a participação de equipes nacionais 
de voleibol, com atuações destacadas. Na estréia do voleibol master brasileiro em competições 
internacionais, a equipe brasileira da faixa 40-50 anos sagrou-se campeã invicta nos II World Masters 
Games, ocorrido em agosto de 1989, em Ahrus, na Dinamarca. O mesmo grupo levantou o vice-
campeonato da modalidade nos II Maxisports Games, em 1991, em Buenos Aires, na Argentina. Em 
1994 conquistou novamente o campeonato, também de forma invicta, no III World Master Games, 
realizado em Brisbane, na Austrália. E em agosto de 1998 o time carioca Rio Suns na faixa de 40-45 
anos foi vencedor invicto, entre 23 equipes internacionais, no Nike World Masters Games, em 
Portland, Oregon, Estados Unidos.  
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 Desde o início dos anos 90 torneios esporádicos de Volei Master foram organizados e 
desenvolvidos em alguns estados, como MG, RJ e SP, objetivando o encontro dos masters e seu 
treinamento para as competições internacionais ora existentes. Dessas reuniões nasceram algumas 
Associações de Volei Master e os campeonatos tornaram-se periódicos a nível estadual e nacional. 
Hoje estão estabelecidos o Campeonato Master de Santos, sempre em maio, já na 7a. edição e o 
Brasileiro Master em Saquarema, promovido pela CBV, que desde 2004, reúne a cada ano um número 
crescente de atletas master – em 2007 foram cerca de 90 equipes femininas e masculinas nas faixas 
de 30 a 70 anos, ou quase 900 atletas.  

 

 

FORMAÇÃO 

 
O I JOGOS BRASILEIROS MASTERS objetiva dar início a massificação da pratica desportista da 

classe Máster em todas as modalidades esportivas, inicialmente com 6 (seis) esportes, com a 
participação de atletas representando Clubes e Associações de todo o Brasil em um único Estado. 
Nessa primeira edição serão disputadas as competições das seguintes modalidades: 
 

 ATLETISMO 

 BASQUETE 

 NATAÇÃO 

 REMO 

 TÊNIS DE MESA 

 VOLEI 
 
 
PERIODICIDADE 
 

Os jogos serão realizados anualmente. Nesta primeira edição está prevista a realização dos 
jogos em três dias de competição, e a partir da segunda, em função da resposta obtida com esse 
Primeiros Jogos, poderão ser introduzidas melhorias para um aprimoramento da organização dos 
futuros eventos.  
 
 
SEDE DOS JOGOS. 
 

O I JOGOS BRASILEIROS MASTERS será realizado na Cidade do Rio de Janeiro, de 27 a 29 de 
março de 2009, em locais determinados pelo Comitê Organizador dos Jogos em conjunto com o 
Comitê Olímpico Brasileiro, COB, e o Governo Federal, que dará o apoio logístico e administrativo, 
cabendo a cada Confederação esportiva ou entidade a elas ligadas, organizar a parte técnica de 
disputa das competições. 
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CONGRESSO TÉCNICO. 
 

Está prevista a realização de dois tipos de congressos para os Jogos Brasileiros Master : o 
primeiro será o Congresso Técnico Geral das Jogos, onde deverão estar presentes apenas os 
representantes dos Clubes ou Associações participantes e das Federações Estaduais. Nele., serão 
tratados os assuntos relativos à organização geral dos Jogos, os objetivos presentes e as expectativas 
para os futuros jogos envolvendo novas modalidades esportivas. 

 
O Congresso Técnico Geral dos Jogos Brasileiros Masters será realizado no Hotel Mar Palace, 

localizado na Av. N.S.Cocabana, 552 em Copacabana, no dia 27/03/09, ás 09 h. da Manhã. O segundo 
Congresso será específico de cada modalidade esportiva e constará dos regulamentos de cada 
esporte onde estará indicado o local e horário de sua realização. 
 
 
PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS 
 

A programação dos I Jogos Brasileiros Masters será administrada de duas formas: a 
programação de cada modalidade esportiva que seguirá o regulamento específico de cada esporte e  
programação geral onde todas as modalidades participam em conjunto. 
 

Cerimônia de Abertura - será realizada uma Cerimônia de Abertura dos Jogos que constará de 
desfile dos clubes participantes, seguido de discurso dos organizadores, autoridades convidadas e 
Hasteamento da Bandeira Nacional. A cerimônia de abertura será realizada na AABB Lagoa, às 20,00 
do dia 27/03/09. 
 
 
PROGRAMAÇÃO GERAL 
 

1º Dia – 27/03/2009 (Sexta Feira). 
Congresso Técnico Geral das Olimpíadas – 09 h. no Hotel Mar Palace em Copacabana 
Congresso Técnico de cada modalidade (conforme regulamento)  
Competições de cada Modalidade (conforme regulamento) 
Desfile dos atletas de todas as modalidades ás 20:00 h  
 
2º Dia –28/03/2009 (Sábado). 
Competições de cada Modalidade (conforme regulamento). 
 
3º Dia – 29/03/2009 (Domingo). 
Competições de Cada Modalidade (conforme regulamento). 
Encerramento dos Jogos.  
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DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES 
 

Para a montagem do programa de competições a data limite para recebimento das inscrições 
será até as 18:00 horas do dia 13 DE MARÇO DE 2009. 
 
 
ORGANIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS 
 

Cada Confederação ou órgão outorgado pela Confederação correspondente, será responsável 
pela elaboração do campeonato específico de cada modalidade esportiva, podendo cobrar taxas de 
inscrição dos atletas participantes, bem como obter patrocínios próprios para arcar com as despesas 
de realização do campeonato. 

 
Os recursos para a organização de cada campeonato serão de responsabilidade de cada 

Confederação envolvida no evento.  
 
 
COMITÊ ORGANIZADOR 
 

O Comitê Organizador será nomeado pela Secretaria de Esportes de Alto Rendimento do 
Ministério dos Esportes, que terá em sua constituição representante de cada uma das modalidades 
esportivas participantes dos Jogos, representantes das Confederações Esportivas, lideradas por um 
Presidente que também será Indicado pela Secretaria de Esportes de Alto Rendimento, para 
coordenar todas as atividades. 

 
Caberá ao Comitê Organizador estabelecer as regras e provas a serem disputadas nos 3 (três) 

dias de duração dos Jogos. 
 
A esse Comitê também caberá a elaboração da regulamentação da futura Confederação 

Brasileira de Esportes Master, que futuramente, será responsável pelo gerenciamento do I JOGOS 
Brasileiros Masters.  
 
 
ATRIBUIÇÕES DO COMITÊ ORGANIZADOR 
 
O Comitê Organizador ficará responsável pelas seguintes tarefas: 
 A) Editar o Folder; 
 B) Editar a Revista dos Jogos; 
 C) Gerenciar as atividades; 
 D) Administrar o Congresso Técnico; 
 E) Organizar a Cerimônia de Abertura; 



 REGULAMENTO GERAL DO I JOGOS BRASILEIROS MASTERS 
 

11 | P á g i n a  

 

  
 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 

Para o planejamento estratégico de realização dos Jogos devemos considerar que a fase mais 
importante para o sucesso do evento é a sua divulgação prévia, por isso elaboramos o planejamento 
abaixo: 

 
1) ATLETISMO  28 e 29/03/09 
2) BASQUETE   27, 28 e 29/03/2009 
3) NATAÇÃO  28 e 29 /03/2009 
4) REMO   28 e 29/03/ 2009 
5) TENIS DE MESA 28 e 29/03/2009 
6) VOLEI   27, 28 e 29/03/2009 

 
 
CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO 
 
 Poderão participar cidadãos brasileiros e cidadãos de outras nacionalidades que comprovem 
ser domiciliados em qualquer cidade do território nacional. 
 
 Em situação excepcional poderão ser aceitas inscrições de clubes ou indivíduos estrangeiros 
não domiciliados no Brasil, que participarão dos Jogos na qualidade de CONVIDADOS, contudo a sua 
classificação nos resultados finais das competições, não influenciarão na premiação ou classificação 
dos demais participantes. 
 
 Não serão aceitas inscrições de aglutinação de clubes ou academias representando um único 
Estado ou Cidade. 
 
 Para a participação nos Jogos não será exigido que o participante apresente comprovação de 
filiação a qualquer Federação Esportiva ou Associação Esportiva Estadual ou Nacional. 
 
 As inscrições somente serão aceitas se acompanhadas de cópia de documento de identidade 
oficial, e somente serão processadas as inscrições dos participantes que estiverem de acordo com as 
regras de divisão de idades estabelecidas nos regulamentos de cada modalidade esportiva 
característica da Classe Master.  
 
 
PREMIAÇÃO 
 
 Todos os atletas inscritos receberão uma medalha de participação no I JOGOS BRASILEIROS 
MASTERS, além da premiação específica auferida na disputa do esporte em que estiver inscrito. 
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REGULAMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 Seguem em anexo os Regulamentos Específicos de Cada Esporte: 
 

Anexo I - Atletismo 
Anexo II – Basquete 
Anexo III - Natação 
Anexo IV – Remo 
Anexo V – Tênis de Mesa 
Anexo VI – Voleibol 

 
 
  


