TAÇA BRASÍLIA 2015
18, 19 e 20 de abril de 2015
01, 02 e 03 de maio de 2015
Striker Casual Bowling
Brasília – DF

REGULAMENTO

A Federação de Boliche do Distrito Federal – FBDF, comunica que estão
abertas as inscrições para as disputas da TAÇA BRASÍLIA 2015. A
competição é aberta a todos os praticantes de Boliche e será disputada nas
seguintes condições:
1. Forma de Disputa:
Duplas, separadas pelas categorias masculina e feminina e por divisões (não
serão permitidas duplas mistas).
2. Datas:
1ª data - 18, 19 e 20 de abril de 2015 (sábado, domingo e segunda). – 1ª e 2ª
divisões masculinas e 1ª divisão feminina (ou divisão única feminina)
2ª data – 01, 02 e 03 de maio de 2015 (sexta, sábado e domingo) – Demais
divisões e divisão especial composta por atletas ranqueados para jogar
na primeira data e que eventualmente não possam participar da mesma.
3. Local:
Striker Casual Bowling – Shopping Pier 21, Brasília/DF
4. Horários:
Todas as divisões, nas duas datas, jogarão sempre no turno da manhã com
início todos os dias às 9 horas pontualmente.
5. Partidas:
total de 20 (vinte) partidas, sendo 7 (sete) partidas nos dois primeiros dias e 6
(seis) partidas no último dia.
6. Valor:
R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), a serem pagos diretamente para a
FBDF impreterivelmente, até o segundo dia de competição. Será também
cobrada a anuidade CBBOL de R$ 50,00 (quarenta reais) dos atletas que
ainda não recolheram esta taxa e exclusivamente dos atletas da FBDF a
semestralidade de R$ 30,00 (trinta reais) também caso ainda não a tenham
recolhido.
7. Vagas:
Máximo de 24 duplas (48 atletas) na primeira data. Demais vagas na
segunda data.

8. Inscrições:
As inscrições deverão ser feitas diretamente com a organizadora do evento,
Marília Xavier, por e-mail mariliaxavier.boliche@gmail.com ou por telefone
(61) 9838-2213 ou 8244-5956. Será respeitada a ordem de pedido de
inscrição.
As inscrições se encerram no dia 03 de abril de 2015. Após esta data novas
inscrições estarão sujeitas a disponibilidade de vagas.
9. Condicionamento:
SOCRE KING de 39 pés

10. Ranking:
Evento homologado para o ranking CBBol e para o ranking da FBDF.
11.Divisões:
A classificação das duplas em divisões será de responsabilidade da
Federação de Boliche do Distrito Federal. Dependendo do número de
inscritos na categoria feminina poderá ser estabelecida divisão única.

12. Forma de disputa:
A classificação será pela totalidade de pinos derrubados ao final das 20
(vinte) partidas.
13. Premiação:
Ao final das 20 (vinte) partidas, serão premiados as 3 melhores duplas
classificadas de cada divisão; a melhor partida de dupla de cada divisão; os 5
primeiros colocados do all events individual de cada divisão e a melhor
partida individual de cada divisão.
14. Uniformes:
Os integrantes de cada dupla deverão jogar com camisas iguais e alusivas ao
esporte.
15. Normas Gerais
Fica expressamente proibido, durante o transcorrer do campeonato, o uso de
talco ou quaisquer outros produtos nas solas dos sapatos que diretamente ou
indiretamente possam vir a prejudicar outros atletas. Caso o atleta seja
flagrado fazendo uso de tais substâncias, terá o frame zerado. Em caso de
repetição da infração, a punição se repete.
É obrigação do atleta verificar se o total de sua partida foi corretamente
transcrito para as súmulas oficiais da organização. Em caso de rasura, o
atleta deverá solicitar a presença de outro atleta para a anotação correta da
mesma.
Quando no approach, para fazer o seu arremesso, o atleta deverá respeitar
somente uma pista à sua direita e uma à sua esquerda.
Para qualquer abandono de torneio, o atleta deverá comunicar à F.B.D.F. o
ocorrido, acompanhado de uma justificativa.
O boliche é um esporte e como tal exige dos atletas comportamento
condizente com as práticas desportivas e o bom convívio com os demais
atletas. Atitudes que de algum modo afrontem os bons modos ou
desrespeitem normas, regras e o bom convívio entre os jogadores serão
analisadas e passíveis de punição pela diretoria da F.B.D.F.
Os casos omissos serão resolvidos pela F.B.D.F

André Fratti
Diretor Técnico

