XXIX CAMPEONATO BRASILEIRO DE CLUBES - 2014
XVIII TAÇA BRASIL DE CLUBES - 2014
REG U L A M E N T O
1. Datas, horários e locais de disputa
Todos os eventos serão realizados no período de 18 a 21 de abril de 2014. A data limite para os
clubes efetuarem suas inscrições (obrigatoriamente via Federações Estaduais), pagamento e
confirmação dos nomes dos atletas, é dia 1º de abril de 2014. Após essa data, qualquer solicitação
de inscrição estará sujeita a disponibilidade de vagas. As inscrições deverão ser encaminhadas
pelas Federações de cada Estado para os e-mails dos Diretores Técnico e Financeiro:
fabiogrossi@gmail.com e dcoelho10@yahoo.com.br
O XXIX Campeonato Brasileiro de Clubes e a XVIII Taça Brasil de Clubes serão disputados no
Boliche Neo Geo, (Internacional Shopping Guarulhos, Rod. Presidente Dutra, km 225,
Guarulhos/SP – 11 2086-9999. Caso haja necessidade de mais vagas, será utilizado um boliche na
capital, a ser definido e comunicado posteriormente.
BOLICHE NEO GEO
Brasileiro de Clubes (12 Clubes da 1ª divisão)
1ª Rodada – Sexta-Feira - 18 de abril - 8h
2ª Rodada – Sábado - 19 de abril - 8h
3ª Rodada – Domingo - 20 de abril - 8h
4ª Rodada – Segunda-Feira – 21 de abril - 8h
Taça Brasil de Clubes (dependendo do número de vagas)
1ª Rodada – Sexta-Feira - 18 de abril - 13h30
2ª Rodada – Sábado - 19 de abril - 13h30
3ª Rodada – Domingo - 20 de abril - 13h30
4ª Rodada – Segunda-Feira – 21 de abril - 13h30
OUTRO BOLICHE – CASO NECESSÁRIO
1ª Rodada – Sexta-Feira - 18 de abril - 9h
2ª Rodada – Sábado - 19 de abril - 9h
3ª Rodada – Domingo - 20 de abril - 9h
4ª Rodada – Segunda-Feira - 21 de abril - 9h
O mapa de posicionamento de pista será divulgado após o encerramento do prazo de inscrição (1º
de abril)

2. Valor das inscrições e forma de pagamento
O valor da inscrição por atleta é R$ 305,00 (trezentos e cinco reais) por atleta.
Dados bancários para depósito das inscrições:
• Confederação Brasileira de Boliche
• Banco do Brasil - 001
• Agência: 1004-9
• Conta Corrente: 808080-1
• CNPJ:86.961.356/0001-07
Os comprovantes de pagamento deverão ser enviados por e-mail para o Diretor Financeiro
Dannyel Coelho dcoelho10@yahoo.com.br. Os Clubes que não efetuarem o pagamento na data
estabelecida não terão suas inscrições confirmadas, estando sujeitos à disponibilidade de vagas.
3. Forma de disputa

a)

A competição será disputada em primeira e segunda divisões no Brasileiro de Clubes e divisão
única na Taça Brasil de Clubes.

b)

As equipes do Brasileiro de Clubes serão formadas por quatro atletas masculinos e duas
atletas femininas e as equipes da Taça Brasil de Clubes serão formadas por três atletas, sendo
permitida a formação de equipes mistas;

c)

A 1ª divisão será composta por no máximo 12 times.

d)

No Campeonato Brasileiro de Clubes, as fases serão: individual, duplas (masculinas e
femininas), tercetos mistos e times (sextetos). Na Taça Brasil de Clubes, as fases serão
individual, duplas e tercetos (12 linhas);

e)

A classificação dos 12 primeiros clubes para a primeira divisão será feita pela soma da média
dos pontos dos 4 melhores atletas da equipe (masculino ou feminino). A pontuação do atleta
só será considerada se o mesmo tiver pelo menos 2 eventos no Ranking da CBBOL atualizado
após a realização da Taça Brasília de 2014. Para esse cálculo, e levando-se em conta que o
novo ranking brasileiro começou a ser formado em 2014, será utilizado o ranking brasileiro
em seu formato antigo, atualizado depois da Taça Brasília;

f)

Depois de informados os atletas que compõem a equipe, um clube só poderá mudá-los por
motivos justificados e com autorização formal da CBBOL. Sem essas condições, o clube não
jogará a competição, mesmo que compareça ao local da mesma na data marcada;

g)

Na Taça Brasil de Clubes, no caso de disponibilidade de pistas e ausência de novos clubes,
será admitida a participação de mais de uma equipe do mesmo clube;

h)

Um clube só pode participar da Taça Brasil de Clubes nas categorias masculina e feminina
simultaneamente, desde que esteja representado no Campeonato Brasileiro de Clubes, salvo se
não houver mais vagas no evento;

i)

Durante o Campeonato, a disposição dos clubes por turno e pista obedecerá à classificação
por pontos ganhos até a etapa anterior (desempate por pino derrubado), à exceção do primeiro
dia, no qual se definirá por indicação da Diretoria Técnica.

j)

Cada fase será disputada em seis partidas, com três atletas por pista. Na fase individual,
deverão ser escalados pela organização até dois atletas de um mesmo Clube em um mesmo
par de pistas. Na fase de duplas, um par de pistas deverá ter três duplas de Clubes diferentes,
se possível. Na fase de tercetos mistos, dois tercetos de Clubes diferentes no par. Na fase de
sextetos, cada Clube ocupará um par de pistas. Na Taça Brasil e nos juvenis, as equipes
jogarão sempre juntas na mesma pista;

k)

Desempates na pontuação final serão resolvidos pelas melhores colocações dos empatados
sucessivamente nas fases all-events de Clubes, times, tercetos mistos, duplas e individual;

l)

Serão premiados os vencedores de cada fase até o 3º lugar. Os vencedores do all-events
(masculino e feminino) serão premiados até o 5º lugar. Os atletas de cada competição que
fizerem as melhores partidas e séries também receberão medalhas;

m)

nenhum atleta poderá jogar em duas categorias distintas do evento.

n)

Será a seguinte a tabela de pontuação das diversas fases:

FASE
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º
Individual
120 90 72 60 48 36 24 18 12
8
6 4
3
2
1
Masc.
Individual
60 45 36 30 24 18 12
9
6
4
3 2
1
0
0
Femin.
Duplas Masc.
240 180 144 120 96 72 48 36 24 16 12 8
6
4
2
Duplas Femin. 120 90 72 60 48 36 24 18 12
8
6 4
3
2
1
Tercetos Mistos 360 270 216 180 144 108 72 54 36 24 18 12 9
6
3
Sextetos (times) 600 450 360 300 240 180 120 90 60 40 30 20 15 10 5
All-Event
360 270 216 180 144 108 72 54 36 24 18 12 9
6
3
Clubes
MAIORES PARTIDAS: Indiv. masc/fem: 10; dup. masc/fem: 20; terc.: 30; sextetos: 60
6660(times): 60

4. Uniforme
É obrigatório que os atletas de uma mesma equipe utilizem camisas iguais e que representem seus
clubes.
Não será permitido o uso de bermudas. As mulheres podem optar por calça comprida, saia ou
bermuda.
5. 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.
É proibido o consumo de bebidas alcoólicas durante as partidas e seus intervalos. O consumo de
bebida alcoólica somente será permitido após a competição, fora da área de jogo, desde que o
atleta não esteja uniformizado.
É proibido o fumo durante o turno que o atleta esteja jogando, mesmo que em área designada para
tal. Após o jogo, o atleta deverá respeitar a legislação local vigente quanto ao fumo.
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.
6. Do 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 jogo.
É proibido, a qualquer momento, o uso de Grip’s, Slide’s, talco, ou qualquer outro produto nas
solas dos sapatos.
7. 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 WTBA serão permitidos entre partidas
desde que sejam feitos fora da área de jogo e que não atrase a próxima jogada do jogador.

Somente será permitido o uso de produtos aprovados pela WTBA. A relação poderá ser acessada
pelo site www.worldtenpinbowling.com , seção Acceptable Ball Cleaners/Polishes.
Caso o atleta altere a superfície da bola durante a partida, o mesmo terá a mesma anulada e
receberá zero como pontuação, tanto para a fase que estiver jogando como para o all-events.
8. Jogo Lento
O jogador deve estar pronto para jogar quando for sua vez e não deve atrasar o arremesso quando
as pistas à sua esquerda e direita estiverem livres (1 pista de cortesia)
O jogador deve obedecer 1 pista de cortesia a todo momento. Jogadores no mesmo par não devem
realizar arremessos consecutivos sem permitir que um jogador de outro par faça seu arremesso, a
não ser que o jogador de outro par não esteja pronto para o arremesso.
9. Condicionamento das pistas
Para todo o evento, serão utilizados dois patterns, de cumprimento MÉDIO e CURTO, a serem
divulgados dois dias antes do evento.
10. 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 FIQ/WTBA, 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 CBBOL ou da Comissão Disciplinar. A insistência na falta poderá implicar em
punição disciplinar, afetando inclusive o benefício do Bolsa Atleta, conforme texto 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 CBBOL, e seus membros anunciados em
dia anterior ao inicio dos jogos.

11. Da Organização
A organização do evento ficará a cargo da Federação Paulista de Boliche, com a supervisão da
Diretoria da CBBOL.
12. Eliminatória para as seleções Senior e Super Sênior.
O evento disputado no boliche Neo Geo será utilizado também para formação das seleções
permanentes Sênior e Super Sênior.
Durante todo o evento será divulgado, a parte, os resultados individuais (all-events) contendo
todos os jogadores sêniores e super-sêniores que estiverem jogando no NeoGeo/Guarulhos.
Ao final do torneio, os seis primeiros atletas sêniores, masculinos e femininos, farão parte da
Seleção Brasileira Permanente, e os seis atletas seguintes (do sétimo ao décimo segundo) serão os
reservas. O mesmo acontecerá para a composição da seleções super sêniores.
Caso um atleta super sênior esteja colocado entre os seis primeiros sêniores, o mesmo deverá optar
por qual seleção jogar, não podendo ocorrer o acúmulo de vaga.
Serão garantidas pela CBBOL vagas para os 40 primeiros atletas do ranking sênior masculino
(versão antiga) divulgado após a conclusão da Taça Brasília e 12 primeiras atletas femininas,
totalizando 52 vagas. As vagas, caso necessárias, serão disponibilizadas na Taça Brasil de Clubes
(tercetos).
13. Disposições Finais
O presente regulamento seguirá as normas emanadas dos órgãos superiores brasileiros e FIQ
(Federação Internacional de Boliche). Os casos omissos ao presente regulamento serão resolvidos
pela diretoria da CBBOL.
Brasília, 18 de março de 2014.
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BOLICHE

