REG U L A M E N T O
XXXIII Campeonato Brasileiro Individual – 2018
1. Datas, horários e locais de disputa
O 33º Campeonato Brasileiro Individual será realizado no boliche Social Clube
Norte Shopping – Rio de Janeiro, no período de 6 a 9 de setembro de 2018.
Fase CLASSIFICATÓRIA - dias 6, 7 e 8 de setembro
1º turno com início às 8h
• 1ª divisão feminina – 18 atletas
• 1ª divisão masculina – 18 atletas
• 2ª divisão masculina – 18 atletas
• 3ª divisão masculina – 18 atletas
2º turno com início previsto para às 14h
• 2ª divisão feminina – 18 atletas
• 4ª divisão masculina – 18 atletas
• 5ª divisão masculina – 18 atletas
• 6ª divisão masculina – 18 atletas
Fase MASTER – dia 9 de setembro
• Turno único com todas as divisões, iniciando às 8h e com término
previsto para 15h.
OBS: o número de atletas por divisões poderá sofrer alteração em função da
quantidade de inscritos.
Ao final do prazo de inscrição, caso haja necessidade de abertura de mais vagas,
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a BOLICHE BRASIL divulgará o local de jogo e os horários de todas as divisões
após as adequações necessárias.
A Confederação Brasileira de Boliche informa a todos que os horários
referentes ao segundo turno em todos os dias são PREVISTOS e não
definitivos. Atletas que abandonarem o evento (fase classificatória ou finais),
sem justificativa razoável, devidamente comprovada, terão seus resultados
anulados, tanto para o evento quanto para o ranking nacional.
2. Inscrições e forma de pagamento
O valor da inscrição será de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte Reais) para atletas
residentes no estado do Rio de Janeiro, R$ 360,00 (trezentos e sessenta Reais)
para os atletas visitantes (fora do estado do Rio de Janeiro) e R$ 300,00
(trezentos Reais) para técnicos. Não haverá desconto para atletas juvenis neste
torneio.
As inscrições deverão ser feitas pelo site www.bolichebrasil.com.br.
O link para fazer as inscrições será: https://www.bolichebrasil.com.br/eventos/,
haverá abaixo do evento Brasileiro Individual um link para realização das
inscrições.
A data limite para inscrição e pagamento das inscrições é o dia 13 de julho de
2018, às 18h. Até o dia 18 de julho serão divulgados os atletas confirmados por
divisão e seus respectivos locais de jogo (sede/subsede – se necessário) e turno.
OBS: A Boliche Brasil poderá abrir uma exceção aos clubes que farão o
pagamento das inscrições de seus atletas neste torneio e que contabilmente
efetivem seus pagamentos por departamentos financeiros próprios
recebendo por meio de depósito em conta ou pagamento de boleto, porém,
incentivamos que mesmo neste caso os atletas e ou clubes efetivem os
pagamentos via site.
3. Organização do evento
A organização geral do evento será de responsabilidade da Boliche Brasil.
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4. Forma de disputa
4.1. Brasileiro Individual Adulto
a)

As divisões masculinas e femininas serão compostas por 18 atletas e será
disputada uma FASE CLASSIFICATÓRIA no formato Round Robin (20 pontos
por vitória e 10 por empate) e uma FASE MASTER, com os oito primeiros
colocados de cada divisão (com bônus).

b)

A divisão de cada atleta será determinada utilizando-se o Ranking Brasileiro
atualizado após a Taça Rio de Janeiro, sendo que a BOLICHE BRASIL se
reserva o direito de utilizar até dois convites por divisão. Em hipótese
alguma um jogador poderá disputar uma divisão abaixo da que tenha sido
designado.

c)

O mapa de posicionamento dos jogadores será divulgado até dois dias antes
do início da competição.

d)

Serão jogadas 6 (seis) partidas nas três rodadas da fase classificatória, num
total de 18 partidas válidas para o Ranking Brasileiro.

e)

No caso de empate durante a fase de classificação – 18 linhas, será utilizado
o critério de melhor partida sem bônus. Persistindo o empate, será utilizada
a segunda melhor partida entre as posições empatadas, e assim,
sucessivamente até que se consiga o desempate.

f)

A fase MASTER será realizada em confrontos de melhor de 3 partidas (o
atleta que ganhar 2 partidas primeiro é declarado vencedor), no seguinte
formato:
QUARTAS DE FINAL
•
•
•
•

1º confronto: Primeiro Colocado X Oitavo Colocado
2º confronto: Segundo Colocado X Sétimo Colocado
3º confronto: Terceiro Colocado X Sexto Colocado
4º confronto: Quarto Colocado X Quinto Colocado
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SEMIFINAL
• 5º confronto: Vencedor do 1º Confronto X Vencedor 4º Confronto
• 6º confronto: Vencedor do 2º Confronto X Vencedor 3º Confronto
FINAL
• Vencedor do 5º Confronto x Vencedor 6º Confronto
Não haverá disputa de terceiro lugar. Os perdedores dos confrontos 5 e 6 serão
declarados terceiros colocados
Em qualquer empate na fase Master, a vitória na partida será do atleta melhor
colocado na fase de classificação
Não haverá substituição dos classificados para as finais. Caso um atleta não
possa jogar a fase final, será considerado WO.
No dia das finais serão realizados apenas dois condicionamentos de pistas. Um
antes do início dos jogos e outro entre as quartas de finais e semifinais.
Na Fase Master o ritmo de jogo deve ser arremesso a arremesso, ou seja, o
jogador não deve esperar o término do frame do outro jogador.
O jogador com melhor classificação no All Events terá o direito a escolher se fará
o 1.º ou 2.º arremesso escolhendo a pista de saída na primeira partida do
confronto. Para as partidas seguintes, alterna-se a saída anterior
Só será permitida a permanência na área de jogo dos atletas que estiverem
jogando o turno, técnicos devidamente inscritos e pessoas autorizadas pela
organização do evento. Pessoas estranhas ao evento deverão permanecer atrás
da área de jogo, incluindo jogadores que não estiverem participando do
turno/finais.
As finais terão transmissão ao vivo pela All Sports TV e o posicionamento das
divisões durante toda a fase de MASTER será definido pela Boliche Brasil em
conjunto com a All Sports TV.
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4.2. Brasileiro Individual Infanto Juvenil, Juvenil, Sênior e Super Sênior
a) Para efeito de classificação etária dos jogadores, inclusive no ranking
brasileiro e participação nos campeonatos brasileiros individuais, será
utilizado o critério da World Bowling, assim definido:
• Infanto-juvenil (Sub16): jogador que tiver até 15 anos no primeiro dia
do ano.
• Juvenil (Sub21): jogador que tiver até 20 anos no primeiro dia do ano.
• Sênior: jogador que tiver no mínimo 49 anos no primeiro dia do ano.
• Super Sênior: jogador que tiver no mínimo 59 anos no primeiro dia do
ano.
b) Serão declarados campeões os vencedores das respectivas categorias do
All-Events após a realização das 18 partidas.
c) No caso de empate após as 18 linhas, será utilizado o critério de melhor
partida. Persistindo o empate, será utilizada a segunda melhor partida
entre as posições empatadas, e assim, sucessivamente até que se
consiga o desempate.
d) As Categorias Juvenis e Infanto-Juvenis poderão ter seus medalhistas
(1ª, 2ª e 3ª) indicados ao Programa Bolsa Atleta do Ministério do
Esporte caso a competição na categoria conte com ao menos 6 atletas
de 5 estados distintos.

5. Condicionamento das pistas
Será utilizado apenas um pattern World Bowling para os quatro dias de
competição,
selecionado
do
BANK
30
PATTERNS
(CURTO).
http://www.worldbowling.org/about/rules/lane-patterns/. O pattern escolhido
pela diretoria da Boliche Brasil será divulgado no dia 6 de agosto (um mês antes
do evento).
6. Uniforme
É obrigatório que os atletas utilizem camisas alusivas ao boliche ou aos clubes
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filiados. Não será permitido o uso de bermudas. Fica proibida a utilização de
camisas com nomes de outros países. As mulheres podem optar por calça
comprida, saia ou bermuda.
7. Consumo de Comida, Bebida e Cigarro
Não é permitido portar ou consumir comida na área de jogo. Estão excluídos
desta regra as barras de cereal/proteína/doces ou frutas.
O atleta que consumir álcool durante o turno, ou fora dele com a camisa de
competição, será imediatamente excluído do torneio.
É proibido o fumo durante o turno que o atleta esteja jogando, ou fora dele com
a camisa de competição, mesmo que em área designada para tal.
Caso um jogador seja pego fumando durante uma partida, a mesma será zerada
para efeito de pontuação. Caso o jogador seja pego fumando entre as partidas,
será zerada a partida subsequente. Em caso de reincidência, o jogador será
excluído do torneio.
Caso o Atleta seja pego fumando após seu turno com a camisa de competição
será advertido na primeira ocorrência e excluído do torneio na segunda.
A ABCD – Autoridade Brasileira de Controle Antidopagem poderá,
aleatoriamente, realizar testes de controle Antidoping com quaisquer atletas
que julgue necessário, a ABCD possui todo o Calendário anual da Boliche Brasil
e realiza coleta de exames sem aviso prévio.
Maiores informações sobre controle de doping podem ser obtidas no endereço:
http://www.abcd.gov.br .
8. Uso de Pós e Substâncias Indevidas
É proibido o uso de Grip’s, Slide’s e/ou outras substâncias do tipo, junto ao
retorno de bolas, pois os mesmos podem prejudicar os arremessos de outros
atletas. O uso deverá ser feito nas mesas junto às cadeiras, ou fora da área de
jogo.
É proibido deixar Grip’s, Slide’s e similares em cima do computador na área de
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jogo.
É proibido, a qualquer momento, o uso de Grip’s, Slide’s, talco, ou qualquer
outro produto nas solas dos sapatos. O atleta que desrespeitar a regra terá o
frame que estiver jogando zerado. Em caso de reincidência, a partida zerada.
Nova reincidência, zero no turno e desclassificação do campeonato.
9. Ajustes nas Superfícies das Bolas
Ajustes na superfície das bolas feitos a mão com abralon, scotch brite, produtos
de polimentos e limpeza constante da lista de produtos aprovados pela World
Bowling serão permitidos entre partidas, desde que sejam feitos fora da área de
jogo e que não atrasem a próxima jogada do jogador. Será considerado “entre
partidas” o período entre o último arremesso da partida anterior e o primeiro
arremesso da próxima partida.
Somente será permitido o uso de produtos aprovados pela World Bowling. A
relação
poderá
ser
acessada
pelo
site:
http://www.worldbowling.org/about/rules/ , seção Acceptable List of Cleaners
and Polishes.
Caso haja alteração de superfície da bola durante a partida, o jogador faltoso
terá a partida anulada e receberá zero como pontuação.
10. Jogo Lento
O jogador deve seguir a nova orientação da World Bowling no que diz respeito
à cortesia de pistas.
Na nova orientação que está disponível no site da www.worldbowling.org, o
jogador aguarda um par de pista a sua esquerda e um à direita para fazer seu
arremesso, consequentemente o outro jogador do mesmo par não pode entrar
para o jogo em sequência, devendo, portanto, aguardar que os jogadores dos
pares a esquerda e direita façam seus arremessos, e assim sucessivamente.
A World Bowling disponibilizou um vídeo que pode ser acessado aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=VfZTf9qJ8OQ
Notem que o jogador do par ao lado (que aguardava) deve estar pronto para
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subir para seu arremesso imediatamente após o jogador no par ao lado voltar
do approach, portanto não é o momento em que o jogador fará a rotina de
limpeza de bolas etc. isso deve ser feito ENQUANTO o jogador do par ao lado
estiver arremessando e não após seu arremesso.
Há também um exemplo de violação à regra de cortesia no link:
https://www.youtube.com/watch?v=mbqxRrlu_t0, neste exemplo um jogador
do mesmo par “passa à frente” do jogador do par ao lado imediatamente após
um jogador do seu par executar o arremesso, neste caso será aplicado cartões
na seguinte sequência: Branco na primeira ocorrência, amarelo na segunda e
vermelho na terceira (que significará exclusão do atleta do torneio).
Este novo procedimento traz mais agilidade no desenrolar das partidas
prevendo-se 45 minutos para cada partida com 6 atletas num par de pista,
totalizando-se 4h:30min por turno no máximo, excetuando-se casos de quebra
comprovada de pistas.
11. Penalidades e Comissão Disciplinar
A não observância de um atleta a qualquer dos itens do presente Regulamento
ou Código Brasileiro de Justiça Desportiva e regras da World Bowling, quando
aplicável, implicará em perda de Frames, dos pontos da partida, da rodada e,
até mesmo, a sua exclusão da competição, a critério do Delegado da Boliche
Brasil ou da Comissão Disciplinar. A insistência na falta poderá implicar punição
disciplinar, afetando inclusive o benefício do Bolsa Atleta, conforme parágrafo
1º do artigo 10 da Portaria nº 164, de 06.10.2011, do Ministério do Esporte, a
seguir:
Art. 10 Deferida a concessão aos Atletas Aptos, selecionados conforme o
disposto nos artigos 6º, 7º e 8º e após publicação de seus nomes no Diário
Oficial da União, estes serão considerados Atletas Contemplados.
§ 1º O atleta que encerrar sua carreira esportiva, não participar regularmente
de treinamentos e competições oficiais ou sofrer sanção disciplinar terá seu
pleito, contemplação ou benefício cancelado.

A Comissão Disciplinar será nomeada pela Diretoria da BOLICHE BRASIL, e seus
membros anunciados antes do início dos jogos.
12. Pesagem/conferência de Bolas
A Boliche Brasil poderá a qualquer momento e de forma aleatória fiscalizar
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qualquer atleta, fazendo a conferência das bolas em jogo para ver se elas se
encontram dentro das especificações técnicas definidas pela World Bowling. Se
por acaso uma das bolas estiver fora das normas, este atleta perderá a série
jogada e a referida bola deverá ser colocada em condições para o uso.
13. Disposições Finais
O presente regulamento seguirá as normas emanadas dos órgãos superiores
brasileiros e World Bowling (Federação Internacional de Boliche). Os casos
omissos ao presente regulamento serão resolvidos pela diretoria da BOLICHE
BRASIL.

Brasília, 7 de junho de 2018.
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BOLICHE
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