PREMIAÇÃO GARANTIDA DE R$ 4.000,00*
Disputa COM HANDICAP (ilimitado)

Torneio simultâneo com a Taça Rio 2018 (mesmas partidas)
Cinco blocos de três partidas com partida bônus ou descarte
Classificação de, no mínimo, dois atletas por bloco para as finais
Forma de Disputa (Regulamento)**




HANDICAP:

 calculado pela organização com base nos resultados nacionais e locais
obtidos através do ranking brasileiro.

 estabelecido

FINAIS (cont.):

 Chave 1 — principal:
 Partida 1: dez classificados jogam uma partida e os dois últimos pas-

handicap zero para o primeiro da classificação, a partir
desse serão calculados os demais.

sam para a chave de repescagem.



Partida 2: oito remanescentes jogam uma partida e os dois últimos
passam para a chave de repescagem.

 percentual

do handicap de 90% da diferença da média atribuída ao
atleta para o primeiro da classificação.



 Partida

CLASSIFICAÇÃO:

3: seis remanescentes jogam uma partida e os dois últimos
passam para a chave de repescagem.

 em cada

 Partida 4:

 1º e 2º Dias (7 partidas no dia — 10:00h):
 1º bloco — 1ª, 2ª e 3ª partidas do dia.
 2º bloco — 4ª, 5ª e 6ª partidas do dia.
 Partida bônus — 7ª partida do dia.
 3º Dia (4 partidas no dia — 10:00h):
 Bloco único — 1ª, 2ª, 3ª e 4ª partidas do dia com descarte.
 Descarte — pior partida do dia.
 Partida bônus: a partida bônus, se maior, substituirá a pior partida do

 Partida 5: dois remanescentes jogam uma partida, o perdedor passa

bloco de três partidas se classificam para as finais os dois
atletas que obtiverem as melhores séries.

quatro remanescentes jogam uma partida e os dois últimos
passam para a chave de repescagem.
para a chave de repescagem e o vencedor se classifica para a final.

 Chave 2 — repescagem:
 Partida 2b: dois eliminados da partida 1 jogam uma partida e o perdedor é o 10º colocado do evento.

 Partida

3b: dois eliminados da partida 2 e vencedor da partida 2b
jogam uma partida e os piores são os 8º e 9º colocados do evento.

 Partida

4b: dois eliminados da partida 3 e vencedor da partida 3b
jogam uma partida e os piores são os 6º e 7º colocados do evento.

 Partida

jogador em cada uma das duas séries do dia.

5b: dois eliminados da partida 4 e vencedor da partida 4b
jogam uma partida e os piores são os 4º e 5º colocados do evento.

 Classificação pela

melhor série: o jogador sempre se classificará por
sua melhor série, ou seja, caso um jogador se classifique em determinada série e, posteriormente, obtenha classificação também em outra
série com um total superior, será aberta a vaga da série anterior para o
colocado na posição seguinte.

 Desempate: 1ª, 2ª e 3ª melhores partidas da série, nessa ordem.


FINAIS:

 Disputas em partidas do tipo “one shot game” com cinco arremessos
(o jogador joga apenas uma bola e a pontuação corresponde ao número de pinos derrubados, sem bônus por strike ou spare. A pontuação
final corresponde a soma dos pinos derrubados nos cinco arremessos).

 handicap especial apenas para

as finais (reduzido proporcionalmente
em razão da baixa pontuação das partidas “one shot game”).

 Partida 6: o perdedor da partida 5 e o vencedor da partida 5b jogam
uma partida e o perdedor é o 3º colocado do evento.



Desempate: para continuação na Chave o desempate se dará pela préclassificação das finais, baseada na série utilizada para classificação, e no
caso de derrotados na Chave 2 não haverá desempate, sendo a premiação
correspondente as colocações respectivas dividida entre os empatados.

 FINAL:

Vencedor da partida 5 x Vencedor da partida 6, em melhor de
três partidas, sendo que o vencedor da partida 5 já inicia com uma vitória e,
em caso de empate em qualquer partida, o desempate se dará em roll off.

 Previsão de duração: toda a final tem previsão de duração em torno de
01:30h. e se iniciará ao término do turno disputado no 3º dia.

 sistema duplo eliminatório, com repescagem (jogador só é eliminado
após perder duas partidas).

INSCRIÇÃO: R$ 130,00

INSCRIÇÕES: seguir a mesma indicação das inscrições da Taça Rio

PREMIAÇÃO
1º colocado: R$ 1.000,00
2º colocado: R$ 750,00
3º colocado: R$ 500,00
4º colocado: R$ 400,00
* valor da premiação mínima garantida a partir de 30 (trinta) inscritos.

5º colocado: R$ 350,00
6º colocado: R$ 300,00
7º colocado: R$ 250,00
8º colocado: R$ 200,00
9º colocado: R$ 150,00
10º colocado: R$ 100,00

** dúvidas e omissões serão esclarecidas e supridas pela organização.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS AOS ORGANIZADORES

