Federação de Boliche de Mato Grosso do Sul – FBOLMS
Filiada à Confederação Brasileira de Boliche – Boliche Brasil

II TAÇA MS 2018
REGULAMENTO
PINOS ASSISTIDOS (cordinha)
A Federação de Boliche de Mato Grosso do Sul (FBOLMS), comunica que estão
abertas as inscrições para as disputas da TAÇA MS 2018, evento homologado para o ranking
do Boliche Brasil e da FBOLMS. A competição é aberta a todos os praticantes de Boliche e
será disputada nas seguintes condições:

1. Local de disputa, datas e horários:
A Taça MS será disputada nas dependências do Procópius Boliche, Av. Weimar G.
Torres, 1790 - Dourados/MS, nos dias 14 e 15 de julho de 2018, em dois turnos, conforme a
seguir: primeiro turno com início sempre às 08:00 hs e segundo turno com início às 14:00 hs
no sábado, dias 14/07 – e às 13:30 hs – no domingo, dia 15/07.
Serão jogadas 12 partidas, sendo seis partidas no primeiro dia e seis partidas no último.

2. Inscrições – vagas, valor, prazo e formas de pagamento:
As inscrições, no valor de R$ 200,00, deverão ser feitas exclusivamente pelo
www.bolichebrasil.com.br até o dia 01/07/2018. Será respeitada a ordem de pedido de
inscrição. O valor acima deverá ser pago diretamente para a FBOLMS impreterivelmente até
o primeiro dia de competição. Será também cobrada a semestralidade Boliche Brasil de R$
50,00 (cinquenta reais) dos atletas que ainda não recolheram esta taxa, que devera ser
recolhida no ato da inscrição, e exclusivamente dos atletas da FBOLMS a anuidade parcela
de R$ 30,00 (trinta reais), dos que também ainda não recolheram.

3. Forma de disputa:
Duplas masculinas e femininas, separadas por divisões, de acordo com o último
ranking brasileiro. Serão aceitas duplas mistas que disputarão as premiações do evento
juntamente com a divisão masculina.
A classificação das duplas em divisões será de responsabilidade da Federação de
Boliche de Mato Grosso do Sul. Dependendo do número de inscritos na categoria feminina
poderá ser estabelecida divisão única.
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A FBOLMS se reserva o direito de garantir três vagas para atletas convidados nas
divisões principais que se formarem, visando evitar distorções.
A classificação será pela totalidade de pinos derrubados ao final das 12 (doze)
partidas.

4. Condicionamento:
O Pattern a ser utilizado, será divulgado até 30 dias antes da competição e
amplamente divulgado.
5. Premiação:
Ao final das 12 (Doze) partidas, serão premiadas as três melhores duplas
classificadas de cada divisão; a melhor partida de dupla de cada divisão; os três primeiros
colocados do all events individual de cada divisão e a melhor partida individual de cada
divisão.

A FBOLMS poderá conceder outras premiações.

6. Uniforme:
Os integrantes de cada dupla deverão jogar com camisas iguais e alusivas ao boliche.
Será permitido o uso de bermudas!

7. Uso de Pós e Substâncias Indevidas:
Fica expressamente proibido, durante o transcorrer do campeonato, o uso de talco ou
quaisquer outros produtos nas solas dos sapatos que diretamente ou indiretamente possam
vir a prejudicar outros atletas. Caso o atleta seja flagrado fazendo uso de tais substâncias,
terá o frame zerado. Em caso de repetição da infração, a punição se repete.

8. Ajustes nas Superfícies das Bolas:
Deverão ser observadas as regras WTBA quanto ao uso de substâncias químicas. No
intervalo entre partidas, poderá ser alterada a superfície das bolas, antes do primeiro
arremesso do atleta, e jamais na área de jogo, observando que as bolas deverão ser limpas
após qualquer alteração de sua superfície.

9. Ritmo de jogo:
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Os atletas deverão respeitar, ao posicionar-se para execução do arremesso, uma
pista a sua direita e uma pista a sua esquerda. Competidores do mesmo par de pistas não
deverão fazer arremessos consecutivos, sem permitir que os jogadores dos pares à esquerda
e à direita façam seus lançamentos, ressalvada a hipótese que não estejam prontos para
seus respectivos arremessos.

10. Fumo, bebidas e alimentos:
É proibido o fumo durante o turno que o atleta esteja jogando, mesmo que em área
designada para tal. Após o jogo, o atleta deverá respeitar a legislação local vigente quanto ao
fumo. A penalização será de zeramento total da partida que esteja em jogo ou da
subsequente, se o delito for constatado em intervalo entre partidas. Em caso se reincidência,
o jogador será excluído do torneio.
Não será permitido consumir bebidas alcoólicas durante o jogo. Após o encerramento
de seus turnos, a liberalidade do consumo de bebidas alcoólicas será respeitado e
recomenda-se ao(s) atleta(s) que não esteja(m) trajado(s) com uniformes/camisetas alusivas
ao esporte.
O consumo de demais bebidas e alimentos será permitido fora da área de jogo,
devendo os atletas utilizarem-se dos balcões ou mesas localizadas fora da área de
competição.

11. Disposições Finais:
É obrigação do atleta verificar se o total de sua partida foi corretamente transcrito para
as súmulas oficiais da organização. Em caso de rasura, o atleta deverá solicitar a presença
de outro atleta para a anotação correta da mesma.
O boliche é um esporte e como tal exige dos atletas comportamento condizente com
as práticas desportivas e o bom convívio com os demais atletas. Atitudes que de algum modo
afrontem os bons modos ou desrespeitem normas, regras e o bom convívio entre os
jogadores serão analisadas e passíveis de punição pela diretoria da FBOLMS.
Os casos omissos serão resolvidos pela FBOMS.
Contato Francisco Bonacina, Francisco@bonacina.com.br 67 99971 2557
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