XXX TAÇA RIO
(2019)

REGULAMENTO
PARTE I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Capítulo 1 – DA COMPETIÇÃO E SEUS AFINS

1.

Será disputada entre os dias 29, 30 e 31 de Março de 2019 a XXX Taça Rio, evento promovido, organizado e
dirigido pela Federação de Boliche do Rio de Janeiro - F.B.R.J..

2.

O evento será disputado na modalidade sem handicap, por duplas, distribuídas em divisões de acordo com o
número total de atletas inscritos.

3.

O evento será realizado nas dependências do boliche “Social Club – Norte Shopping”, nos horários e de acordo
com a tabela estabelecida na regra 10.
Capítulo 2 – DOS PARTICIPANTES

4.

Participarão do evento duplas de atletas nas categorias masculina e feminina, desde que vinculados à Federações
filiadas à CBBol ou diretamente filiados a esta.
4.1. Os atletas de uma dupla não precisam necessariamente estar vinculados ao mesmo clube ou federação.
Capítulo 3 – DOS CUSTOS

5.

A taxa de inscrição no evento será de R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta Reais) por atleta da dupla:

5.1. Atletas Juvenis pagarão o valor de R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais).
5.2. Todos os atletas deverão quitar sua inscrição até o dia 10 de Março de 2019 junto à organização do evento,
diretamente pelos atletas ou pelas próprias Federações às quais são vinculados.

5.3. Os valor da inscrição deverá ser efetuado na conta do diretor financeiro da FBRJ, com os seguintes dados:
Otábio Katsuo Nakamura.
Bco Itaú - 341
Ag: 7040
c/c: 0004760-2
CPF: 932.019.667-20

5.4. A desistência da inscrição até o dia 10 de Março não acarretará qualquer ônus para os atletas desistentes.
5.5.

Após esta data, os mesmos e ou suas Federações ficam obrigados ao pagamento da taxa de inscrição,
salvo em caso de dispensa por parte da F.B.R.J., condicionada à ocupação da vaga por terceiros.
É obrigatório o pagamento da semestralidade junto à Confederação (Boliche Brasil) para participação na
Taça Rio. Os atletas que ainda não tiverem pago a semestralidade deverão fazê-lo junto ao site do Boliche
Brasil ( www.bolichebrasil.com.br ), até a data de 10 de Março de 2019, para ter sua inscrição validada.

Capítulo 4 – DAS INSCRIÇÕES

6.

As inscrições serão feitas através do e-mail danilovrocha@yahoo.com.br, até o dia 10 de Março de 2019 ou via
whats app particular de Danilo Rocha.
6.1. Inscrições efetuadas após esta data ficam condicionadas à viabilidade de vagas.
6.2. Caso as inscrições superem 72 atletas (capacidade disponível do boliche Social Club – Norte), a FBRJ
comunicará as alterações necessárias para adequar o evento ao total de inscritos, podendo haver a
formação de novo turno no horário da tarde.
CAPÍTULO 5 – DOS UNIFORMES

7.

A utilização dos uniformes é obrigatória em todo evento, sendo que todos uniformes deverão conter símbolos ou
palavras alusivas ao desporto boliche.
7.1. Esta regra é aplicável apenas às camisas utilizadas pelos atletas, abrangendo o corte, a cor, tecido e
inscrições das mesmas.
7.2. A inserção de números ou nomes distintos para os atletas de uma dupla não descaracterizam os uniformes.
7.3. Referências a patrocinadores deverão constar de forma idêntica nos uniformes dos integrantes da dupla.
7.4. Será admitido o uso de bermudas no evento sendo esta de tecido e de cor única. Não serão admitidos o
uso de shorts de polyester e ou estampados.
7.5. As duplas que não estiverem uniformizadas da forma disposta na regra 7.1, não terão seus resultados
validados para a disputa nas modalidades de duplas, só podendo jogar para o all events do torneio, desde
de que cumpram o descrito na regra 7.
7.6. A punição descrita na regra anterior fica restrita a decisão da organização do torneio, não cabendo recurso
por parte de nenhum atleta inscrito na competição.

PARTE II – DOS LOCAIS, DATA, FORMA E CONDIÇÕES DE DISPUTA
Capítulo 1 – DAS DATAS E HORÁRIOS

8.

As partidas serão disputadas no boliche Social Club – Norte Shopping. Se necessário poderá ser aberto turno extra
ou em nova data.
8.1. Caso haja necessidade de designação de nova data será observada a ordem de inscrição para efeito de
preferência quanto a data original.

9.

As partidas serão disputadas entre os dias 29, 30 e 31 de Março de 2019.
9.1. As partidas serão disputadas no horário definido na tabela contida na regra 10, podendo a organização do
evento efetuar as alterações necessárias para adequação do número de inscritos, desde que comunicado
aos participantes antecipadamente.
O evento contará com o total de 18 (dezoito) partidas, que serão disputadas em rodadas de 7 (sete) partidas nos
2 (dois) primeiros dias e 4 (quatro) partidas no último dia do evento, sendo distribuídas conforme tabela a seguir
fixada:

10.

Local
Horário

Turno Único (*) as 10:00 horas

Atletas

Todas as divisões

•

11.

Boliche Social Club – Norte Shopping

Vide regra 6.2 – havendo número de atletas superior a 72,
serão disputados dois turnos, possivelmente com horário
mais cedo para o primeiro turno.

É vedada a substituição de atletas, salvo por contusão ou outros motivos extraordinários, a serem devidamente
justificados à arbitragem do evento. Neste caso, será ainda observado, em especial, os aspectos técnicos da
mesma, e a possibilidade de interferência no resultado da competição.
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Capítulo 2 – DAS CATEGORIAS E DIVISÕES

12.

As duplas participantes serão divididas em divisões.
12.1. Os atletas serão distribuídos nas respectivas divisões pela F.B.R.J. de acordo com o resultado obtido pelas
duplas inscritas no primeiro dia de competição.
12.2. Ao final da 7ª partida (última linha do primeiro dia de competição), a classificação final determinará a
formação das divisões para o restante da disputa.
12.3. O número de duplas por divisão será definido no comunicado após o enceramento das inscrições.

13.

As disputas dentro de cada divisão dar-se-ão de forma independente, havendo classificações e premiações
separadas para cada uma delas.
Capítulo 3 – DA FORMA DE DISPUTA
COMUM A TODAS AS DIVISÕES

14.

O evento será disputado em duas fases, por acumulo de pinos, sem handicap, sendo que o total de pontos da
dupla corresponderá, em cada partida, ao somatório da pontuação obtida por cada um de seus atletas.

14.1. A divisão feminina será formada caso haja acima de 5 inscrições no evento, caso contrário, estas serão
inseridas dento das divisões que se classificarem, sem distinção de modalidade.

14.2. Duplas Mistas disputarão o evento em condições de igualdade com as demais.
14.3. As duplas serão classificadas por pinos acumulados na primeira fase e por pontos na fase final, conforme
descrito nos itens a seguir.

14.4. As disputas individuais (all events), serão disputadas somente por acumulo de pinos durante todo o evento,
sendo esta disputa separada por categoria Masculina e Feminina e Sub-16.
PRIMEIRA FASE

14.5. A disputa se dará no primeiro dia do evento, 29 de Março (sexta), composta por 07 linhas e servirá para
determinar a formação das divisões.

14.6. Ao final do primeiro dia do evento, a coloção final determirá as duplas inseridas nas respectivas divisões (o
número de duplas por divisão será anunciado ao final das inscrições, antes do inicio do evento).

14.7. Caso ocorra empate entre duas ou mais duplas o critério de desempate será definido pelas melhor partida
de dupla. Caso persista, pela 2ª melhor e assim sucessivamente.

14.8. A colocação do all events (médias individuais) ao final dessa fase também servirá para definir a formação
das divisões individuais. A divisão individual do atleta independe da divisão que sua dupla integra.

14.9. O all events será divido por categoria Masculina e Feminina e Sub-16 (o número de atletas por divisão será
anunciado ao final das inscrições, antes do inicio do evento).
FASE FINAL

14.10. A fase final se dará nos 2 (dois) últimos dias do evento (30 e 31 de Março), sendo:
14.11. Na fase final os pinos acumulados durante o primeiro dia do evento serão descartados para efeito de
classificação das duplas, continuando válidos para as dispustas do all events.

14.12. Todas as duplas sairão com pontuação zerada, em suas respectivas divisões, a partir desta fase.
14.13. O dia 30 de Março (sábado), composto por 7 linhas, será disputado no sistema de confronto todos contra
todos, dentro das divisões.

14.14. O confronto do todos contra todos, no segundo dia (30 de Março), se dará linha a linha, com a seguinte
pontuação.
Colocação

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

Pontos

5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

1

1

14.15. O dia 31 de Março (Domingo), composto por 4 linhas, será disputado também no formato de confronto
todos contra todos com a pontuação sendo:
Nas 2 (duas) primeiras linhas com a mesma pontuação do dia anterior.
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Nas 2 (duas) últimas linhas com a pontuação dobrada, conforme tabela abaixo.
Colocação

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

Pontos

10

8

7

6

5

4

3

2

2

2

14.16. Ao final das 04 linhas do último dia, as duplas que somarem mais pontos serão declaradas campeã, vicecampeã e terceira colocada da Taça Rio respectivamente em cada divisão.

14.17. O critério de desempate entre uma ou mais duplas empatadas nesta fase (em pontos) será pelo total de
pinos derrubados da dupla durante todo o evento.
COMUM A TODAS AS DIVISÕES

14.18.

O atleta ou dupla que não jogar um ou mais frames de uma partida receberá pontuação 0 (zero) nos
arremessos não efetuados, mesma pontuação a ser atribuída às partidas não disputadas, não havendo
utilização, em hipótese alguma, de blind ou blind score.
14.19. Em caso de atraso de algum atleta, este iniciará a partida jogando o mesmo frame que estiver sendo
jogado pelos demais atletas do par de pistas onde deve atuar, observada a ordem de jogo, aplicando-se a
regra anterior para os arremessos não efetuados.
14.20. As partidas não disputadas, apenas para efeito de média, não serão computadas.

15.

É vedada a substituição de atletas, salvo por contusão ou outros motivos extraordinários, a serem devidamente
justificados à arbitragem do evento, que deverá autorizar a substituição observando, em especial, os aspectos
técnicos da mesma, e a possibilidade de interferência no resultado da competição.
Capítulo 4 – DOS PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS PARTIDAS

16.

As rodadas serão disputadas conforme tabela contida na regra 10, iniciando-se no horário indicado o período de
aquecimento (bate-bola), que terá duração de 10 (dez) minutos, após o que será iniciada imediatamente a primeira
partida da rodada.

17.

O árbitro do evento, auxiliado pela organização, fornecerá, antes do início da rodada, as súmulas e boletins, sendo
de responsabilidade dos atletas que estiverem jogando em determinado par de pistas o preenchimento da súmula
respectiva ao final de cada partida com os totais obtidos.
17.1. As súmulas serão preenchidas à caneta e o resultado deve ser conferido pelos atletas que estão jogando
no par de pistas.
17.2. A responsabilidade pelo preenchimento das súmulas será sempre dos atletas. Os demais atletas deverão
rubricar seus resultados
17.3. O não preenchimento da súmula pelos atletas da pista acarretará na atribuição de 0 (zero) para os mesmos
na respectiva partida caso não haja possibilidade de recuperação dos dados pelo sistema informatizado.

18.

Após a disputa da primeira partida da rodada, as partidas seguintes serão disputadas conforme demonstrado na
tabela a ser divulgada antes do inicio do evento.
18.1. Os atletas só transferirão seus equipamentos e iniciarão a partida seguinte após todas as respectivas
partidas terem terminado de ser disputadas em todas as pistas do boliche ou, excepcionalmente, por
autorização do árbitro.
18.2. A saída de pista do último dia será determinada pela colocação das duplas ao final do 2º dia do evento.
Capítulo 5 – DA PREMIAÇÃO

19.

Serão premiadas ao final da competição, em cada divisão de categoria:
a. As duplas Campeã, Vice-Campeã e 3ª colocada;
b. A melhor partida de dupla;
c. As três melhores médias individuais;
d. A melhor partida individual;

19.1. Para que o atleta receba a premiação por melhor média individual terá que jogar todas as partidas do
evento.

19.2. O desempate para as médias individuais se dará pelas melhores partidas individuais.
19.3. A melhor partida será sempre creditada ao atleta que fizer antes a pontuação.
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Capítulo 6 – DO CONDICIONAMENTO DAS PISTAS

20.

A passagem de óleo nas pistas, definida pela Federação de Boliche do Rio de Janeiro – FBRJ, será definido no
comunicado 2 do evento.

20.1. Haverá condicionamento completo das pistas antes do início de cada rodada, com limpeza de toda a pista,
e passagem de óleo.

20.2. O mapa de passagem de óleo será divulgado antes do início do evento e será considerado como anexo a
este regulamento.
Capítulo 7 – DOS TREINOS OFICIAIS

21.

Na véspera da realização do evento o boliche onde será realizada as partidas da Taça Rio disponibilizará pistas
com passagem de óleo idêntica à que será utilizada a partir do início do evento.

PARTE III – DAS NORMAS TÉCNICAS E DISCIPLINARES
Capítulo 1 – DA ÁREA DE JOGO

22.

É considerada área de jogo toda área do boliche que antecede às pistas e approach até o balcão ou divisória que
as separa do restante do estabelecimento (área de público).
22.1. Na área de jogo só é permitida a presença e permanência dos atletas que estiverem disputando as partidas
em andamento, diretores da CBBol e F.B.R.J., árbitros do evento e pessoal autorizado pela organização.

23.

Não é permitido o consumo de comidas na área de jogo.
23.1. Comidas e bebidas só poderão permanecer e serem consumidas por atletas sobre o balcão que separa a
área de jogo da área de público ou na área de público.
Capítulo 2 – DO CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS E CIGARROS

24.

É vedado o consumo de bebidas alcoólicas por parte dos atletas antes do término da rodada que disputa ou
disputará no dia, ou seja, mesmo antes de iniciar sua participação na rodada.
24.1. O atleta que ingerir bebida alcoólica antes do término de suas partidas será excluído do torneio.
24.2. A aplicação da penalidade prevista na regra anterior não exclui outras eventualmente cabíveis.
24.3. Após o término de seu jogo (rodada) ainda será vedado ao atleta tal consumo caso permaneça
uniformizado. A infração desta disposição implicará em advertência do atleta, sendo que a reincidência no
mesmo dia resultará na atribuição de resultado 0 (zero) para a primeira partida do atleta na rodada
imediatamente posterior, que não poderá ser jogada pelo mesmo.

25.

Nenhum atleta poderá fumar em qualquer área do boliche.
25.1. O atleta que infrigir esta regra será excluído da competição.
Capítulo 3 – DO ARMAZENAMENTO, PESAGEM E MODIFICAÇÃO DAS BOLAS

26.

É autorizado lixar, polir, utilizar produtos que alterem a superfície das bolas somente ná area de jogo.

26.1. Qualquer alteração de superfície da bola só poderá ocorrer antes do início do período de aquecimento
26.2.
26.3.
26.4.

26.5.

(bate-bola) ou após o término de qualquer partida da rodada (nos intervalos), sem uso de qualquer
tipo de maquinário, só podendo alterações manuais.
As bolas não poderão ser retiradas da área de jogo para alteração de superfície ou qualquer outro tipo de
modificação durante a rodada.
A bola eventualmente alterada fora da área de jogo, em desacordo com o estabelecido nesta regra não
mais poderá ser utilizada pelo atleta na rodada respectiva.
O atleta que utilizar uma bola modificada em desacordo com o fixado nesta regra, terá anuladas as
pontuações obtidas nos arremessos efetuados com o equipamento alterado, sendo atribuído total 0 (zero)
a tais pontuações. Caso a bola irregular tenha sido utilizada no primeiro arremesso do frame serão anulados
os dois arremessos, independentemente do equipamento eventualmente usado no segundo arremesso.
Se for verificada alteração na superfície de uma bola durante a realização de uma partida, esta será
apreendida pela arbitragem, retirada da área de jogo, e restituída ao atleta ao final da rodada.
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26.6. A aplicação das sanções previstas nos itens anteriores não exclui a incidência de outras, disciplinares,
eventualmente cabíveis, sendo que a reiteração da infração será analisada pela Comissão Disciplinar e
poderá gerar a exclusão do atleta da competição.
Capítulo 4 – DO JOGO LENTO

27.

Todos atletas têm a obrigação de zelar pelo bom andamento das partidas, não demorando excessivamente,
devendo observar as seguintes regras no momento em que for efetuar seu arremesso:
a. Assim que os atletas que ocupam as áreas de approach das pistas adjacentes àquela em que deve jogar –
uma pista à direita e uma à esquerda – efetuarem seus respectivos arremessos, o atleta deve ingressar no
approach, efetuando seu arremesso logo após a liberação das pistas referidas.
b. Tem prioridade para ingressar na área de approach o atleta que estiver à direita do outro.
c. O atleta deve estar pronto para jogar imediatamente após a saída do atleta que, pela ordem, joga antes de sua
vez na mesma pista, e não pode atrasar o começo de seu approach se as duas pistas adjacentes, uma à direita
e uma à esquerda, estiverem desocupadas, na forma do item “a”.

28.

O atleta que não cumprir os procedimentos referidos na regra anterior estará praticando jogo lento, e será advertido
pelo árbitro presente na seguinte forma:
a. Cartão Branco: primeira infração;
b. Cartão Amarelo: segunda infração;
c. Cartão Vermelho: terceira infração e seguintes;
28.1. No caso dos cartões branco e amarelo o atleta será apenas advertido.
28.2. No caso de aplicação do cartão vermelho, mesmo que no segundo arremesso do frame, será anulada a
pontuação eventualmente obtida no primeiro arremesso, e atribuído total 0 (zero) ao frame do atleta infrator,
que ficará impedido de jogar os arremessos do frame respectivo.
28.3. A aplicação das penalidades é cumulativa dentro de cada rodada, sendo descartadas ao final desta para a
rodada posterior.
28.4. Para efeito de aplicação desta regra, o árbitro deverá inspecionar especialmente o atleta ou dupla que
estiver mais de 4 (quatro) frames atrasado em relação ao atleta ou dupla que estiver disputando o frame
mais avançado, o que não exclui a necessidade de fiscalização geral de outros atletas ou duplas.
Capítulo 5 – DO RANKING CBBOL e FBRJ

29.

Os resultados individuais obtidos no evento serão válidos para o ranking nacional da Confederação Brasileira de
Boliche – CBBol, inclusive para efeito de classificação para eventos internacionais e para o ranking FBRJ.
Capítulo 6 – APLICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

30.

Este Regulamento é válido no período de realização da XXX Taça Rio, sendo submetido à aprovação e
homolgação da Confederação Brasileira de Boliche – BOLICHE BRASIL.

31.

Casos omissos serão resolvidos pela organização do evento, havendo aplicação subsidiária ao presente
regulamento das normas gerais da Confederação Brasileira de Boliche – BOLICHE BRASIL (NORMABOL), e das
regras gerais para o desporto da World Bowling.

Rio de Janeiro, 10 de Fevereiro de 2019.

FEDERAÇÃO DE BOLICHE DO RIO DE JANEIRO
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