II Taça Yex São José dos Campos

1. Local e Data do Evento:

A Taça Yex São José dos Campos será realizada nas dependências do Yex!
Boliche, localizado no Vale Sul Shopping, avenida Andrômeda, 227, acesso pela
portaria H, em São José dos Campos – SP, nos dias 30 de junho, 01, 07 e 08 de julho
de 2018, com horário de início as 9h30 no caso de turno único.
Em caso de ocorrer a necessidade de 2º Turno, então, haverá rodízio de horários
conforme abaixo:
1º Turno – início as 8h as 13h
2º Turno – início as 13h 30 as 18h 30
AVISO IMPORTANTE: Durante o horário do 2º turno, caso a Taça não ocupe a
totalidade de pistas do Yex! Boliche, reservará de 3 a 4 pares de pistas para o torneio,
ficando 03 pares para o uso de outros clientes da casa. A área do jogador será
respeitada e todo o funcionamento do torneio não será prejudicado, podendo haver
apenas barulho de pessoas nas pistas ao lado.
1.1 Entrada de Acompanhantes no Shopping e Estacionamento de
Veículos
Acompanhantes e atletas que jogarão no turno da manhã deverão ter seus
nomes informados previamente à organização do evento, por questão de ordem, junto
à segurança do Vale Sul Shopping, evitando-se dessa forma, problemas na entrada
antes da abertura oficial do Shopping ao público.

2. Homologação

Os resultados obtidos na II Taça Yex São José dos Campos serão homologados
para o ranking da FPBOL.

3. Formato e Categorias

A II Taça Yex São José dos Campos será disputada no sistema de Duplas
Será divido em categorias de masculina e feminina caso haja um mínimo de 5
duplas femininas inscritas. A categoria feminina terá divisão única. Caso não tenha o
mínimo de mulheres, teremos divisão única.
Também será permitido duplas mistas, que pertencerão à categoria masculina.
A categoria masculina poderá ter de uma a três divisões, dependendo o número
de inscritos na categoria.

4. A Disputa

O evento será disputado no total de 24 linhas, sendo jogado em 4 dias e 6 linhas
por dia.
Não haverá finais. A Taça será disputada por total de pinos derrubados nas 24
linhas.
Ao final de cada linha jogada haverá mudança de pista, para o sentido da direita.

5. Formação das Divisões

As divisões serão formadas pelas médias das duplas, obedecendo o Ranking da
Confederação Brasileira de Boliche. A formação das divisões será de no mínimo 6 e no
máximo 12 duplas, sendo que a última divisão poderá não atender o número definido
neste item.
O atleta que não tiver média no Boliche Brasil terá sua média definida pela
diretoria técnica do clube.

6. Inscrição e taxas

A taxa de participação na Taça será de R$ 295,00 (Duzentos e noventa e cinco
reais) por atleta. Os Atletas juvenis terão benefício de 10% de desconto no valor da
inscrição.
O prazo máximo para realizar as inscrições será até o dia 20/06/2018.
As inscrições para a Taça deverão ser feitas diretamente com a Organização do
evento, sob responsabilidade do diretor financeiro do clube Yex São José dos Campos
Contatos:
Presidente:
Caio Araújo Vila Nova
caio@yexboliche.com.br
Celular: (11)99614-5333 (Whatsapp)ou telefone (12) 3207-2417.
Vice-presidente:
Clovis Stolsis Texeira
Celular: (12) 9876-3838 (Whatsapp)
Diretor financeiro:
Igor Ricardo San Martin Garrido
Celular: (12) 96568-7100 (Whatsapp)

Dados bancários:
Igor Ricardo San Martin Garrido
CPF 288.371.208-50
Banco Itaú
Agência 9696
Conta 00637-9
Os comprovantes de depósitos deverão ser enviados para um dos contatos acima. No
caso de não haver confirmação do pagamento da inscrição, a inscrição será cancelada
Os atletas que vierem a participar da II Taça Yex São José dos Campos e ainda
não jogaram nenhum torneio oficial no ano de 2018, além da inscrição, terão a taxa de
semestralidade da FPBOL no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) e a anuidade do
Boliche Brasil (CBBOL) no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).
O pagamento dessa taxa deverá ser feito até o segundo dia da Taça para o Igor
Ricardo San Martin Garrido.

7. Organização

A responsabilidade da organização da Taça ficará a cargo do Clube de Boliche
Yex São José dos Campos.

8. Condicionamento das pistas

O condicionamento (pattern) utilizado nas 24 partidas da II Taça Yex São José
dos Campos, definido pela direção técnica do clube, será Montreal.

9. Posicionamento nas pistas
Para a primeira rodada, o posicionamento na pista terá como base a média da
dupla a partir do Ranking Geral Nacional, de acordo com o Boliche Brasil.
Para o posicionamento na segunda rodada será usada as pistas à direita na
sequência do dia anterior.
Na terceira e última rodada será por classificação na II Taça Yex São José dos
Campos.
A mudança será feita a cada partida e será feita girando todo o boliche (no caso
do segundo turno a mudança será feita girando todas as pistas destinadas a Taça para
o 2º turno).
Serão posicionados 6 atletas em cada par de pista ou a critério da organização.
9.1 Mudança de pista

Será utilizado aviso sonoro de apito para autorizar a retirada de bolas do retorno,
quando da mudança de pistas e início de nova linha, evitando desta maneira tumultos
aos jogadores que ainda estão finalizando sua linha.
Desta forma, todos farão a mudança ao mesmo tempo e sem prejuízo a nenhum
atleta.

10.

Premiação

Haverá premiação no final de 24 linhas pelo total de pinos derrubados, conforme
abaixo:
Duplas em cada divisão
Dupla Campeã: Troféu
Dupla vice-campeã e dupla terceira colocada: medalhas
Maior Linha e maior série em dupla: medalhas
All Events em cada divisão, masculino e feminino individual.
1º ao 5º colocado: medalhas
Serão premiadas com medalhes as maiores partidas individuais de cada categoria e
divisão

11.

Uniformes

Será obrigatório o uso de camisas alusivas ao esporte boliche, não sendo
necessário camisas iguais para a dupla.
Recomenda-se o uso de calça social de cor escura para a divisão masculina,
sendo permitido o uso de bermudas.
O uso do uniforme é obrigatório a partir da primeira rodada. Caso seja constatado
descumprimento deste item, o atleta perderá 20 pinos por partida jogada.

12.

Faltas e atrasos

Segundo normas da WTBA, qualquer jogador que chegar atrasado poderá iniciar
sua participação no par de pista designado, respeitando o frame e ordem de jogo de
suas respectivas pistas, computando-se 0 (zero) para os frames completados pelos
outros participantes.
“Blinds” – Não será aplicado o “blind” em caso de ausência do participante.

13.

Disposições gerais

Os casos não previstos ou omissos no presente Regulamento serão resolvidos
e definidos pelos dirigentes do Clube Yex São José dos Campos, dentro das normas
aplicadas pelos Órgãos Superiores: FIQ, CBBOL e FPBOL.
Será proibido o consumo de bebidas alcoólicas para os atletas durante a
realização da competição, bem como consumir bebidas e alimentos dentro da área das
pistas.
Pessoas estranhas ao evento serão proibidas de circular na área de jogo.
Com relação ao fumo, deverá ser utilizada a área permitida para tal, e que seja
entre os intervalos das mudanças de pistas, sem que gere atraso no início da partida.
Caso haja atraso será utilizado o mesmo critério estipulado no item 12.
O clube Yex São José dos Campos se reserva o direito de aplicar regras próprias
para o evento, em razão do número de participantes e adequação de cumprimento das
exigências da casa comercial, quanto o horário de liberação de pistas.
Os atletas deverão respeitar, ao posicionar-se para execução do arremesso,
uma pista à sua direita e uma pista à sua esquerda. Competidores do mesmo par de
pistas não deverão fazer arremessos consecutivos, sem permitir que os jogadores da
pista à esquerda e a direita, façam seus lançamentos, ressalvada a hipótese que não
estejam prontos para seus respectivos arremessos.
Será considerado JOGO LENTO, no caso de que qualquer jogador(es) em seus
respectivos pares de pistas, estejam mais de 2(dois) frames atrasados em relação aos
demais competidores.
Havendo constatação de JOGO LENTO, o(s) atletas serão advertidos por
pessoa autorizada pela clube, respeitado o limite de duas advertências no evento.
Havendo 3ª. constatação de JOGO LENTO, será computado “zero” no frame, ao(s)
atleta(s) advertidos
O bate bola só será permitido no início de cada rodada e terá duração de 10
minutos.
O tratamento de superfícies de bolas e uso de produtos só será permitido entre
as partidas com produtos homologados pela FIQ.
Não será permitido o uso de talcos ou slide nas solas dos sapatos no approach.
Quaisquer reclamações sobre os pontos serão aceitas até 1 (uma) hora após o
termino da rodada. Passado este prazo não será aceita qualquer reclamação.

14.

Parcerias

Contaremos com importantes parceiros para a realização do evento.
•

Hotéis com preços diferenciados

Café da manhã de boas-vindas
O Yex! Steak House e seus parceiros locais oferecem um café da manhã de
boas-vindas para todos os atletas, no primeiro dia de evento a partir das 7h da manhã.
O café será composto com pães, frios, bolos, frutas, sucos, leite e café.
Prêmios diários
O Yex! Steak House premiará diariamente com R$ 50,00 de consumo para a
melhor partida do dia, masculino e feminino.

São José dos Campos, 26 de maio de 2018.

Clube de Boliche Yex São José dos Campos

