FEDERAÇÃO MINEIRA DE BOLICHE
ATA FMBOL 2020 – Revisão devido à pandemia
I - CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO PARA AS SELEÇÕES MINEIRAS / 2020
- Serão convocados(as) para o Campeonato Brasileiro de Seleções/2020 o(a) atleta que
preencher os seguintes requisitos:
1) Ser filiado à FMBOL quando da disputa dos campeonatos válidos para o Ranking/2020;
2) O Campeão e a Campeã Mineira(o) Individual 2020 e os respectivos vice-campeões;
3) Os(as) 3 primeiros(as) atletas colocados(as) no Ranking da FMBOL/2020 no período de
convocação;
4) Não possuir débitos (inscrições de campeonatos e anuidade) com a FMBOL;
5) Na hipótese do campeão e vice-campeão mineiro individual das categorias masculino e
femininos estiverem entre os(as) 3 primeiros(as) colocados(as) no Ranking de
Convocação/2020, as vagas remanescentes serão convocadas por critério técnico pela
diretoria;
6) A 6ª vaga será definida por critério técnico pela diretoria da FMB;
7) As Seleções serão convocadas após o fim do campeonato mineiro individual;
8) Caso algum dos(as) atletas convocados(as) não confirme a sua participação ou
apresente alguma justificativa de impossibilidade de disputar o Campeonato Brasileiro
de Seleções ou a Taça Brasil de Seleções, os atletas subsequentes no Ranking/2020 serão
convocados.

II - RANKING DE CONVOCAÇÃO/2020 - CRITÉRIOS:
O Ranking de Convocação/2020 observará o critério de pontuação em relação ao All
Events, sendo que:
• Nos Torneios da FMBOL, a pontuação máxima será de 100pts, tendo como parâmetro
a média do All Events da respectiva competição.
• Nos torneios nacionais organizados pelas Federações, a pontuação máxima será de
110pts, tendo como parâmetro a média do All Events da competição.
• O(a) Atleta para ser convocado(a) terá que disputar, no mínimo, 02 campeonatos,
podendo ser somente mineiros ou somente nacionais;
• A classificação dos(as) atletas pelo ranking se dará pela somatória da pontuação dos
2 melhores torneios do atleta.
• Na hipótese de inexistirem atletas com os requisitos necessários para compor as
seleções (Campeonato Brasileiro de Seleções e Taça Brasil de Seleções), caberá ao
Diretor Técnico a convocação dos(as) atletas faltantes para tanto.

III - TORNEIOS VÁLIDOS PARA O RANKING DE CONVOCAÇÃO
1) TAÇA SÃO PAULO – 110 pts: 24 à 26 de janeiro
2) TORNEIO INÍCIO - 100pts: 1 de fevereiro à 9 de março;
3) TAÇA BRASÍLIA – 110 pts: 13 à 15 de março
4) TAÇA BAHIA – 110 pts: 10 à 12 de outubro
5) CAMPEONATO MINEIRO INDIVIDUAL – 100 pts: a definir a data

