FEDERAÇÃO MINEIRA DE BOLICHE
TORNEIO MINEIRO DE EQUIPES 2019
REGULAMENTO
01 – Forma de Disputa:
Torneio disputado em equipes formadas por 4 atletas no Boliche Del Rey. Serão
disputadas 20 partidas, distribuídas em 04 rodadas de 05 partidas, e o torneio será
válido para o Ranking Mineiro e Brasileiro 2019.
O formato do torneio será por três fases com handcap: a primeira rodada
representará a fase individual (5 partidas), a segunda rodada fase de duplas (5
partidas), a terceira e a quarta rodada representarão a fase de equipes (10
partidas total na fase). Na fase de equipes todos os integrantes devem jogar no
mesmo dia e a pontuação da equipe em cada partida será considerada pela soma
das 3 maiores partidas individuais da equipe, sendo a menor partida descartada.
A pontuação do torneio seguirá a tabela abaixo:
Fase
Individual
c/ hcp
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

120
90
72
60
48
36
24
18
12
8

Fase
Duplas
c/ hcp
240
180
144
120
96
72
48
36
24
16

Fase
Equipes
c/ hcp

All-events de
equipes s/
hcp

480
360
288
240
192
144
96
72
48
32

120
90
72
60
48
36
24
18
12
8

Ao final das 4 fases, a equipe que somar mais pontos será campeã.
Cálculo HCP = 100% da diferença entre a média da atleta para 210 para as
mulheres e atletas novatos e 80% da diferença entre a média do atleta para
210 no masculino.
O handcap será recalculado à cada rodada (Limitado a 60 para homens e
mulheres).
Para o cálculo será considerada a média do ranking 2019 ou 2018 e caso o
atleta não tenha ranking, o handcap será calculado pela média da primeira
rodada.
02 – Datas e Horários:

2as feiras os jogos terão inicio às 19h30m. Domingo às 10h. Os atletas poderão
entrar no jogo até o 4o frame da rodada. Se houver demanda de mais de uma
equipe, poderemos abrir rodada em mais um dia da semana.
1ª rodada – 10 e 11/03
2ª rodada – 17 e 18/03
3ª rodada – 24 e 25/03
4ª rodada – 07 e 08/04
03 – Premiação:

Serão premiados os campeões de cada fase, 1º lugar individual sem handcap e as
3 primeiras equipes por pontos.
04 – Blind, Faltas e Trocas :

• Será permitido o uso de apenas uma rodada como blind por
jogador ou a utilização de um atleta reserva por equipe, uma

vez que esse atleta não esteja disputando o torneio. O blind
dos jogadores será a média no torneio menos 20 pinos.
O jogador que precisar mudar o dia de jogo deve avisar à FMB
para verificação da disponibilidade de vagas. Na fase individual e
na fase de duplas não é obrigatório que a equipe jogue no mesmo
dia, mas as fases devem ser disputadas na mesma semana.

05 – Condicionamento das Pistas:
Programa 4, de 41 pés.
06 – Valor da Inscrição e forma de pagamento

O valor cobrado por jogador será de R$200,00. Os atletas que ainda que ainda
não pagaram a semestralidade da CBBOL e da FMB, será acrescido um valor de
R$80,00 (R$50,00 CBBOL e R$30,00 FMB).
.
07 – Considerações Finais:
•

Os atletas inscritos neste Campeonato concordam com os termos
nele especificados.

•

Atletas inadimplentes com a FMB não poderão participar deste
Campeonato. Durante a fase de inscrições serão informados.

•

A distribuição nas pistas seguirá a classificação NO TORNEIO.Na
primeira rodada a disposição dos atletas será pela média no ranking
mineiro 2019. Os jogadores que por ventura vierem a trocar seu dia
de jogo, perderão o direito na largada de pistas.

•

As faltas não isentarão o atleta de pagar o CAMPEONATO.

•

Aqueles que precisarem faltar terão o prazo de avisar sua
ausência até as 13:00 horas (2as) e até as 14:00hs no sábado
(domingo), caso contrário perderão seu dia de jogo.

•

Casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da FMB.

•

Reclamações e/ou Sugestões deverão ser entregues por escrito a
qualquer diretor da FMB.

FEDERAÇÃO MINEIRA DE BOLICHE
Inscrições pelo Whatsapp ou e-mail:

flaviocastelloes@gmail.com

