REGULAMENTO
1. DA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO:
A XIII Taça Pinheiros – Geraldo Couto, a III Copa Clube Pinheiros (exclusiva
dos sócios do Esporte Clube Pinheiros) e a XXVII Copa Brasil QubicaAMF
(vide regulamento próprio) serão eventos concomitantes, disputados na
categoria Individual, promovidos, realizados e coordenados pelo Esporte Clube
Pinheiros e pela PIN1 Bowling Supplies.
A XIII Taça Pinheiros – Geraldo Couto e a XXVII Copa Brasil QubicaAMF serão
abertas a todos os adeptos do esporte Boliche, devidamente filiados ou que
venham a filiar-se antes do início do evento.
A III Copa Clube Pinheiros é restrita aos sócios do Esporte Clube Pinheiros.
Os resultados obtidos na XIII Taça Pinheiros – Geraldo Couto serão
computados nos Rankings Paulista e Brasileiro de 2018.
O formato das disputas será INDIVIDUAL.
2. DO LOCAL DO EVENTO:
A XIII Taça Pinheiros – Geraldo Couto, a III Copa Clube Pinheiros e a XXVII
Copa Brasil QubicaAMF serão realizadas concomitantemente nas pistas do
Bolix Grand Plaza, localizado no Grand Plaza Shopping em Santo André –
SP.
3. DAS DATAS E HORÁRIOS:
3.1 – A XIII Taça Pinheiros – Geraldo Couto, a III Copa Pinheiros dos sócios do
E.C.P. e a XXVII Copa Brasil QubicaAMF, acontecerão concomitantemente nos
dias 28, 29 e 30 de abril e 1.º de maio de 2018.

3.2 – Turnos, horários e divisões serão informados posteriormente no Boletim
n.º 1.
3.3 – FORMATO DAS DISPUTAS:
FASE CLASSIFICATÓRIA nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2018 com de 6
partidas diárias, no sábado, domingo e segunda-feira.
FASE MASTERS no 1.º dia de maio de 2018, terça-feira (feriado) entre os 16
(dezesseis) melhores das divisões Masculinas e Femininas.
As disputas na Fase Masters serão em forma de chave em melhor de 3 (três)
partidas:
4. DAS INSCRIÇÕES:
Deverão ser realizadas até às 18h do dia 23 de abril de 2018, segunda-feira,
exclusivamente pelo site da Confederação Boliche Brasil no seguinte endereço:
https://www.bolichebrasil.com.br/eventos/126
4.1 – O valor da inscrição para os três eventos concomitantes será de R$
420,00 (quatrocentos e vinte reais).
4.2 – Semestralidade da FPBOL – R$ 50,00 para os atletas que ainda não
tenham participado de nenhum evento em 2018.
4.3 – Anuidade da Confederação Boliche Brasil – R$ 50,00 para os atletas que
ainda não tenham participado de nenhum evento em 2018.
4.4 – Os pagamentos deverão ser feitos no primeiro dia de competição aos
organizadores, no Bolix Grand Plaza em Santo André - SP.
4.5 – Para validar a inscrição enviar confirmação da inscrição com cópias para
os e-mails:
prm.paulo@gmail.com
fabioreinbold@yahoo.com.br
ubirajara.t@gmail.com
5. DO FORMATO, CATEGORIAS E DIVISÕES:
5.1 – A XIII Taça Pinheiros – Geraldo Couto e a XXVII Copa Brasil QubicaAMF
serão abertas a todos os adeptos do esporte Boliche, devidamente filiados ou
que venham a filiar-se antes do início do evento.
5.3 – A III Copa Clube Pinheiros é restrita aos sócios do Esporte Clube
Pinheiros.
5.4 – Formato de disputa: INDIVIDUAL.

5.5 – As categorias serão estabelecidas de acordo com a quantidade de
inscrições confirmadas, com divisões masculina e feminina.
5.6 – A base para a formação das divisões, após a confirmação das inscrições,
será a média do participante pelo último pelo Ranking Nacional da
Confederação Boliche Brasil , publicado antes da primeira rodada dos eventos
concomitantes ou, na falta deste, pelo Ranking Geral da FPBOL ou, ainda, na
falta desse conforme critério dos organizadores (após as 6 primeiras partidas
da primeira rodada).
6. DA PROGRAMAÇÃO DA DISPUTA (FASE CLASSIFICATÓRIA)
6.1 – Cada participante jogará 6 (seis) partidas diariamente, num total de 3
(três) séries ou rodadas, totalizando 18 (dezoito) partidas classificatórias.
7. DA PROGRAMAÇÃO DAS FINAIS DA III COPA E. C. PINHEIROS
7.1 – A final da III Copa Esporte Clube Pinheiros, exclusiva dos sócios do
E.C.P. e outro clube convidado (exemplo: Clube Paineiras do Morumbi) farão
as finais no dia 30 de abril, segunda-feira, após o encerramento da 3.ª rodada
da Fase Classificatória.
7.2 – As finais serão entre os 5 (cinco) melhores colocados da seguinte forma:
7.2.1 – Em caso de empate o vencedor será o melhor colocado na Fase
Classificatória.
Jogo 1 – O 5.º joga contra o 4.º colocado 1 (uma) partida.
Jogo 2 – O vencedor do jogo 1 jogará contra o 3.º colocado 1 (uma) partida.
Jogo 3 – O vencedor do jogo 2 jogará contra o 2.º colocado 1 (uma) partida.
Jogo 4 – O vencedor do Jogo 3 jogará contra o 1.º colocado 1 (uma) partida
pela disputa do título.
Jogo 5 – Caso o 1.º colocado não vença o Jogo 4, haverá uma outra partida
desempate entre o vencedor do Jogo 3 contra o 1.º colocado pela disputa do
título.
8. DA PROGRAMAÇÃO DAS FINAIS DA XIII TAÇA-PINHEIROS –
GERALDO COUTO E DA XXVII COPA BRASIL QUBICAAMF
8.1 – Os 16 (dezesseis) melhores no All Events Masculino e Feminino se
classificarão para a Fase Masters no dia 1.º de maio de 2018 (feriado), terçafeira.
8.2 – Não haverá aplicação de “blind” para participante ausente.
8.3 – Não haverá substituição dos classificados na Fase Masters, caso não
possa jogar será considerado WO e marcado 0 (zero) ponto na partida.

8.4 – Havendo algum empate nas colocações dos participantes em suas
respectivas divisões e categorias, para efeito de classificação será usada maior
partida dos participantes empatados.
8.4.1 – Caso persista o empate, será usada a segunda maior partida e assim
por diante.
8.5 – Havendo algum empate na Fase Master a vitória caberá ao melhor
colocado na classificação.
8.5.1 – As disputas na Fase Masters serão em forma de chave em melhor de 3
(três) partidas, da seguinte forma:
8.5.2 – O jogador com melhor classificação no All Events terá o direito a
escolher se fará o 1.º ou 2.º arremesso escolhendo o lado a cada partida.
8.6 – OITAVAS-DE-FINAL
Jogo 1: 1.º X 16.º lugar;
Jogo 2: 2.º X 15.º lugar;
Jogo 3: 3.º X 14.º lugar;
Jogo 4: 4.º X 13.º lugar;
Jogo 5: 5.º X 12.º lugar;
Jogo 6: 6.º X 11.º lugar;
Jogo 7: 7.º X 10.º lugar;
Jogo 8: 8.º X 9.º lugar.
8.7 – QUARTAS-DE-FINAL
Jogo 9: Vencedor(a) Jogo 1 X Vencedor(a) Jogo 8;
Jogo 10: Vencedor(a) Jogo 2 X Vencedor(a) Jogo 7;
Jogo 11: Vencedor(a) Jogo 3 X Vencedor(a) Jogo 6;
Jogo 12: Vencedor(a) Jogo 4 X Vencedor(a) Jogo 5.
8.8 – SEMIFINAL
Jogo 13: Vencedor(a) Jogo 9 X Vencedor(a) Jogo 12;
Jogo 14: Vencedor(a) Jogo 10 X Vencedor(a) Jogo 11.
8.9 – FINAL
Jogo 15: Perdedor(a) Jogo 13 X Perdedor(a) Jogo 14 disputam 3.º e 4.º lugares
Jogo 16: Vencedor(a) Jogo 13 X Vencedor(a) Jogo 14 disputam o título.
8.9.1 – O campeão e a campeã da XIII Taça Pinheiros – Geraldo Couto &
XXVII Copa Brasil QubicaAMF serão os representantes brasileiros na 54.ª
QubicaAMF Copa Mundial de Boliche, que será realizada em Las Vegas,
Estados Unidos, de 4 a 11 de novembro de 2018, desde que cumpram todas
as exigências e regras do Regulamento específico da XXVII Copa Brasil
QubicaAMF.

9. DO POSICIONAMENTO NAS PISTAS:
9.1 – O posicionamento dos participantes nas pistas será feito conforme a
determinação dos organizadores, dependendo do remanejamento das pistas
disponíveis.
9.2 – A mudança de pistas ocorrerá ao final de cada partida, movendo-se para
o par de pistas à direita.
9.3 – As vagas serão limitadas ao número de pistas disponibilizadas pela casa
comercial contratada.
10. DO CONDICIONAMENTO DAS PISTAS
Para o Condicionamento das pistas, será utilizado um pattern World Bowling
2018, para os quatro dias de competição, a ser sorteado no dia 23 de abril de
2018.
11. DA PREMIAÇÃO DO EVENTO:
11.1 – Serão premiados com medalhas os três melhores colocados de cada
divisão e categoria, sendo medalha de ouro para o(a) primeiro(a) lugar,
medalha de Prata para o(a) segundo(a) lugar e medalha de Bronze para o(a)
terceiro(a) lugar.
11.2 – Serão premiadas com medalhas as maiores partidas individuais de cada
divisão (até 299) em caso de 300 será premiado com uma medalha de partida
perfeita, ao final das 18 (dezoito) partidas da Fase Classificatória.
11.3 – Serão premiadas com medalhas as maiores séries individuais de 6
(seis) partidas de cada divisão e categoria, ao final das 18 (dezoito) partidas da
Fase Classificatória.
11.4 – A Fase Master terá a seguinte premiação: Troféu para o 1.º lugar e
medalhas para o 2.º e 3.º lugares.
12. DA DISCIPLINA E REGRAS GERAIS DO EVENTO:
12.1 – ATRASOS: Qualquer participante que se atrasar para o início da rodada,
poderá iniciar sua participação no par de pistas designado, respeitando o frame
e ordem de jogo em vigor, computando-se zero para os frames já completados.
12.2 – Os resultados da XIII Taça Pinheiros - Geraldo Couto serão válidos para
o Ranking Brasileiro de acordo com os critérios adotados pela Confederação
Boliche Brasil e para o Ranking Paulista de acordo com os critérios adotados
pela FPBOL - Federação Paulista de Boliche.
12.3 – RITMO DE JOGO: Conforme as orientações do Double Jump Rule da
World Bowling.

12.4 – JOGO LENTO: O participante deverá respeitar uma PAR de pistas à sua
esquerda e um par de pista à sua direita, ao posicionar-se na área de
arremesso (approach).
12.4.1 – Participantes do mesmo par de pistas não deverão fazer arremessos
consecutivos, impedindo que os jogadores das pistas ao lado façam seus
lançamentos de forma intercalada, ressalvada a hipótese que ainda não
estejam prontos para lançar as bolas.
Exemplos no link http://boliche.com.br/regras-do-boliche-par-pistas-cortesia/
12.4.2 – Será considerado JOGO LENTO caso qualquer participante esteja
mais de 2 (dois) frames atrasados em relação aos demais competidores,
excluídos os pares de pistas localizados nas extremidades (exemplo: 1-2 e 1920).
12.5 – FUMO, BEBIDAS E ALIMENTOS: Não é permitido portar ou consumir
comida na área de jogo.
12.5.1 – Estão excluídos desta regra as barras de cereal/proteína/doces ou
frutas.
12.5.2 – É proibido jogar sob a influência de álcool. O atleta que for pego
consumindo álcool durante o turno, ou fora dele com a camisa de competição,
será imediatamente excluído do torneio.
12.5.3 – É proibido o fumo durante o turno que o atleta esteja jogando, ou fora
dele com a camisa de competição, mesmo que em área designada para tal.
12.5.3.1 – Caso um jogador seja pego fumando durante uma partida, a mesma
será zerada para efeito de pontuação.
12.5.3.2 – Caso o jogador seja pego fumando entre as partidas, será zerada a
partida subsequente.
12.5.3.3 – Em caso de reincidência, o jogador será excluído do torneio.
12.5.3.4 – Caso o Atleta seja pego fumando após seu turno com a camisa de
competição será advertido na primeira ocorrência e excluído do torneio na
segunda.
12.6 – SUPERFÍCIE DAS BOLAS, APPROACH E SAPATOS: Uso de Pós e
Substâncias Indevidas.
12.6.1 – 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.
12.6.2 – O uso deverá ser feito nas mesas junto às cadeiras, ou fora da área de
jogo.

12.6.3 – É proibido deixar Grip’s, Slide’s e similares em cima do computador na
área de jogo.
12.6.4 – É proibido, a qualquer momento, o uso de Grip’s, Slide’s, talco, ou
qualquer outro produto nas solas dos sapatos.
12.6.5 – O atleta que desrespeitar a regra terá o frame que estiver jogando
zerado.
12.6.6 – Em caso de reincidência, a partida zerada. Nova reincidência, zero no
turno e desclassificação do campeonato.
12.7 – UNIFORME: Todos os participantes deverão estar uniformizados com
camisas alusivas ao esporte Boliche, a partir da primeira partida.
12.7.1 – Será permitido o uso de bermuda social para todos os participantes.
12.8 – Não será permitida a permanência de pessoas estranhas ao evento,
sem prévia autorização dos organizadores.
12.9 – BATE-BOLA (AQUECIMENTO): Somente haverá “bate-bola” para
aquecimento no início de cada série ou rodada durante 10 (dez) minutos.
12.10 - Todos os resultados serão computados após o término das partidas,
cujas anotações nas cartelas deverão ser conferidas por todos os participantes
do par de pistas.
12.11 – Disposições Finais:
Os casos omissos serão solucionados conforme o Regulamento da
Confederação Boliche Brasil, ou Word Bowling e, se for o caso, pelos
organizadores do evento.
ESPORTE CLUBE PINHEIROS
PIN1 BOWLING SUPPLIES

