FEDERAÇÃO MINEIRA DE BOLICHE
CAMPEONATO MINEIRO INDIVIDUAL 2019
REGULAMENTO
01 – Forma de Disputa:

Torneio disputado no Boliche Del Rey e será divido em 2 fases, uma fase
classificatória de 12 partidas e uma fase final, com round Robin e finais.
A fase classificatória será realizada nos dias 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de setembro,
em que os atletas escolherão 2 dias para jogar 12 partidas da fase (6 partidas por
dia).
Após a fase classificatória, os 6 primeiros colocados de cada divisão jogarão a
fase final no formato round Robin (confronto direto), em que a vitória terá o bônus
de 20 pontos e o empate de 10 pontos. Após os confrontos os 4 primeiros
colocados jogam as semi-finais (partida única), no formato 1ºx4º e 2ºx3º. Os
vencedores farão a final do campeonato em uma partida.
Torneio válido para o ranking Mineiro de Convocação 2019.
Campeonato disputado no formato individual, sem handcap e dividido em duas
divisões masculinas e uma feminina.
As divisões serão formadas de acordo com a classificação dos atletas no ranking
mineiro 2019, com reserva de duas vagas técnicas em cada divisão à critério da
FMB, para corrigir qualquer distorção.
Para a formação da divisão feminina, há a necessidade de no mínimo quatro
atletas, caso contrário serão colocadas nas divisões masculinas.

02 – Datas e Horários:

Fase Classificatória: 21,22,23,28,29 e 30 de setembro, com os jogos de sábado
e domingo se iniciando às 10:15 da manhã e os jogos de segunda se iniciando às
19:30.
Fase Final: Domingo, 6 de outubro, às 10:15.

03 – Premiação:

Os campeões de cada divisão terão as seguintes premiações:
1ª Divisão Masculina e Divisão Feminina – vaga para a Seleção A e a FMB irá
arcar com o custo da inscrição do Campeonato Brasileiro de Seleções
2ª Divisão Masculina – O atleta campeão será premiado com o valor
equivalente ao custo da inscrição do Campeonato Brasileiro de Seleções.

Os outros atletas do pódio, 2º e 3º lugares, de cada divisão serão premiados com
medalhas.
04 – Blind, Faltas e Trocas :

Não teremos blind para esse torneio.
05 – Condicionamento das Pistas:

O pattern do torneio será divulgado até o dia 17/09, de acordo com as melhores
condições das pistas e de jogo para todos os atletas.

06 – Valor da Inscrição e forma de pagamento

A inscrição será cobrada por fase jogada com os seguintes valores:
Fase classificatória: R$160,00.
Fase Final: R$60,00.
Os atletas que estiverem jogando o primeiro torneio do segundo semestre de 2019
terão que pagar uma taxa extra de R$50,00 reais de semestralidade.
.
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.

•

As faltas não isentarão o atleta de pagar o CAMPEONATO.

•

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

