XXII TAÇA BAHIA
Federação Bahiana de
Boliche

12, 13 e 14 de 0utubro de 2018
Boliche Paralela - Salvador - BA
.

REGULAMENTO
- DA FINALIDADE:
A Taça Bahia, que está em sua edição número 22, faz parte do Circuito Nacional de
Boliche e receberá jogadores de diversos estados para três dias de disputa;
- DO LOCAL E DATA:
O torneio será realizado nas dependências do Boliche Paralela, de 12 a 14 de outubro de
2018. A casa está localizada no Shopping Paralela, que fica localizado na Avenida
Paralela;
- DA FORMA DE DISPUTA E INSCRIÇÕES:
O torneio será disputado em duplas, divididas por divisões (duas masculinas e uma
feminina, se houver número suficiente de inscritas) de acordo com o ranking nacional
mais recente. No entanto, a FBBol se reserva o direito de indicar até 3 duplas por vaga
técnica para cada divisão;
Dependendo do número de inscrições, poderá ser aberto um turno (preferencialmente
por integrantes da FBBol) onde serão jogadas 8 linhas na quinta(11 Out) e 4 linhas, após
o segundo turno, nos dias 12, 13 e 14 Out.
Serão jogadas 20 linhas em três dias (sete nas primeiras rodadas e seis na última) e os
campeões serão conhecidos através do somatório de pinos, sem disputa de finais;
Os resultados serão válidos para os rankings da FBBol e do Boliche Brasil;
A competição poderá receber o máximo de 60 jogadores (30 duplas), na data principal, e
as inscrições podem ser feitas EXCLUSIVAMENTE no e-mail presfbbol2017@gmail.com
até 05 Out. Depois desta data a FBBol se reserva o direito de aceitar ou não a inscrição.
- DO AGRUPAMENTO E DA TRANSIÇÃO DE PISTAS:
Os atletas são agrupados pela organização e as duplas se moverão a cada linha,
migrando para o par à direita; no primeiro dia, de acordo com a posição de chamado das
divisões; depois, pela classificação no torneio. Haverá tabela literal indicando a saída de
pistas dos dois últimos dias;
- DO HANDICAP:
Como se trata de um torneio scratch, não há uso do handicap;
- DO USO DE RESERVAS:
As duplas não poderão utilizar atletas reserva.

- DO ATRASO DE ATLETAS:
A FBBol autorizará que o atleta atrasado, que comparecer às pistas até o fim do terceiro
frame de seu par, jogue os dois frames anteriores e se recoloque na partida. A partir do
início do quarto frame, ele poderá jogar apenas os frames subsequentes; não há uso de
blind ou blind score no evento;
- DA REPOSIÇÃO OU ADIANTAMENTO DE LINHAS:
a troca de turno poderá ser realizada de acordo com a disponibilidade e
autorização da FBBol;

- TURNOS DE JOGO:
12/10 – Sexta-feira
1.º turno - 8h Primeira Divisão Masculina e Divisão Feminina (se houver)
2.º turno - 14h Segunda Divisão Masculina
13/10 – Sábado
1.º turno - 8h Primeira Divisão Masculina e Divisão Feminina ( se houver)
2.º turno - 14h Segunda Divisão Masculina
14/10 – Domingo
1.º turno - 8h Primeira Divisão Masculina e Divisão Feminina ( se houver)
2.º turno - 13h30 Segunda Divisão Masculina
- DA PASSAGEM DE ÓLEO:
Neste torneio, será utilizada na 1.º passagem de óleo 40 pés arrastado a 46 pés com 10
tábuas livres da cada lado(Double) e na segunda passagem 25 pés arrastado a 38 pés
com 6 tábuas livres de cada lado. Este condicionamento estará disponível para
treinamento no Boliche Paralela no dia anterior (para os atletas de fora da Bahia em
especial);
- DO UNIFORME:
Serão exigidas camisas iguais e alusivas ao esporte desde o início da competição. Estará
liberado o uso de bermudas para as duplas masculinas. A dupla que não cumprir com
essa exigência será punida com a perda de 40 pinos por partida;
- DA DISCIPLINA:
Está proibido o consumo de bebidas alcoólicas por parte dos atletas durante as partidas
e seus intervalos. Nenhum atleta poderá fumar em qualquer área do Boliche que não
seja previamente determinada – inclusive banheiros. O consumo de bebida alcoólica
somente será permitido após a competição e fora da área de jogo, e desde que o atleta
não esteja uniformizado. Não será permitido o consumo de comidas na área de jogo.
Os infratores poderão ser advertidos conforme rege a NORMABOL (lembramos que pela
NORMABOL, e pela FIQ, o uso de bebidas alcoólicas e outras drogas nem precisavam vir
nos regulamentos, é inerente a prática do esporte a não permissão):
Grips e slides
Fica proibido o uso de Grips, Slides e/ou outras substâncias do tipo, junto ao retorno de

bolas, evitando desta forma que os demais atletas tenham seu arremesso e
concentração prejudicados na área de jogo. Os Grips colocados sobre os monitores de
vídeo das pistas podem danificá-los, e devem ser manuseados somente nas mesas junto
às cadeiras. Também é proibida a aplicação de talco, easy-slide ou substâncias similares
no solado do sapato. O atleta flagrado fazendo tal utilização desses produtos terá o
frame em que estiver jogando zerado. Para reincidência, será aplicada a mesma punição.
Alterações na superfície da bola
Ajustes na superfície das bolas feitos a mão com abralon, scotch brite, produtos de
polimentos e limpeza constante da lista de produtos aprovados pela WTBA serão
permitidos entre partidas desde que sejam feitos fora da área de jogo e que não atrase a
próxima jogada do jogador. Considera-se o período “entre partidas” o intervalo entre o
último frame jogado pelo atleta na partida anterior e o primeiro frame da partida
seguinte. Deverão ser observados os materiais proibidos para uso listados no site
www.worldtenpinbowling.com, seção Products Containing Solids or Abrasives.
- DAS TAXAS:
A inscrição da Taça, que terá 20 linhas como nos Campeonatos Brasileiros, custará
R$ 300,00 e tem de ser paga ao representante da FBBol até o fim do segundo dia da
competição;
- DA PREMIAÇÃO:
Serão premiadas as três melhores duplas por divisão, além dos três atletas de maior
média durante o torneio (all-events) em cada divisão;
- DO CONTROLE DE DADOS:
A gestão dos dados do torneio ficará a cargo de Alex Ribeiro
- DA HOSPEDAGEM:
A FBBol indica o hotel aos atletas: Resort Stella Maris (Stella Maris, 20 minutos do
boliche). O valor da diária será de R$230,00 para apartamento duplo. E o Hotel Sol Bahia
Atlântico(Patamares, 10 minutos do boliche). O valor da diária será de R$ 120,00 para
apartamento duplo.
Flávio A Alvarez
Presidente da FBBol

