XIV TAÇA PINHEIROS – GERALDO COUTO
&
IV COPA E. C. PINHEIROS
&
XXVIII COPA BRASIL QUBICAAMF (*)
(*) regulamento exclusivo após o regulamento da XIV Taça Pinheiros

REGULAMENTO
1. DA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO:
A XIV Taça Pinheiros – Geraldo Couto, a IV Copa Clube Pinheiros e a XXVIII
Copa Brasil QubicaAMF (será a eliminatória Brasileira para a LV Copa Mundial
QubicaAMF) serão eventos concomitantes, disputados na categoria duplas para a
Taça Pinheiros – Geraldo Couto e Copa Pinheiros e individual considerando o All
Events para a XXVIII Copa Brasil QubicaAMF, promovidos, realizados e
coordenados pelo Esporte Clube Pinheiros.
Será aberto a todos os adeptos do esporte Boliche, devidamente filiados ou que
venham a filiar-se antes do início do evento.
Os resultados obtidos no evento serão computados no Ranking Brasileiro e Paulista
de 2019.
2. DOS LOCAIS DO EVENTO:
A XIV Taça Pinheiros – Geraldo Couto, a IV Copa Clube Pinheiros e a XXVIII Copa
Brasil QubicaAMF ocorrerá nas pistas do Bolix Grand Plaza em Santo André – SP
3. DAS DATAS E HORÁRIOS:
3.1 – XIV Taça Pinheiros – Geraldo Couto, a IV Copa Pinheiros dos sócios do E.C.P.
e a XXVIII Copa Brasil QubicaAMF, acontecerão nas seguintes datas:
- dias 27 e 28 de Julho – Rodadas de Classificação – (pelo menos 20 atletas )
- dias 01 a 03 de Agosto – Rodadas de Classificação
- dia 04 de Agosto – FINAIS
TURNOS, HORARIOS E DIVISÕES DETALHES EM BOLETIM FUTURO
Os atletas precisam informar por e-mail as 3 (três) datas que irão jogar a Fase de
Classificação.

4. DAS INSCRIÇÕES:
4.1 - As inscrições deverão ser realizadas até às 22h do dia 21 de Julho de 2019, por
e-mail
para
fabioreinbold@yahoo.com.br
,
prm.paulo@gmail.com
,
emaildame@gmail.com
4.2 – Taxa de Inscrição
.....R$ 420,00 ( Quatrocentos reais ) – Adultos
.....R$ 350,00 ( Trezentos reais ) – Juvenis
4.2.1 – Pagamentos realizados até o dia 10 de Julho de 2019 terão um desconto
aproximadamente de 5% ( cinco por cento ), ou seja
.....R$ 395,00 ( Trezentos e noventa e cinco reais ) – Adultos
.....R$ 330,00 ( Trezentos e trinta reais ) – Juvenis
4.3 – Semestralidade da FPBOL – R$ 50,00 para os atletas que ainda não tenham
participado de evento no segundo semestre em 2019 pagos diretamente na
Federação Paulista.
4.4 - Semestralidade da BOLICHE BRASIL – R$ 50,00 (pagar direto no site da
BOLICHE BRASIL) para os atletas que ainda não tenham participado de evento no
segundo semestre em 2019.
4.4 – Os pagamentos deverão ser feitos por meio de depósito identificado ou
transferência bancária conforme mencionado nos itens 4.2 e 4.2.1
Federação Paulista de Boliche
CNPJ Nº 58.495.383/0001-04
Banco Santander Brasil ( código 033 )
Agência 3706 - C/C 13.004.936-4
4.5 – Para validar a inscrição, os comprovantes bancários deverão ser enviados
obrigatoriamente
para
o
seguintes
e-mails
:
Fabio
Reinbold
fabioreinbold@yahoo.com.br e com copia para Paulo Martins prm.paulo@gmail.com,
Melissa emaildame@gmail.com

5. DO FORMATO, CATEGORIAS E DIVISÕES:
5.1 – Aberto a todos os adeptos do esporte Boliche, regularmente filiados ou que
venham a se filiar à FPBOL – Federação Paulista de Boliche e/ou a Confederação
Brasileira de Boliche.
5.2 – Formato de disputa DUPLAS para a Taça Pinheiros.
5.3 – As categorias serão estabelecidas de acordo com a quantidade de inscrições
confirmadas, com divisões masculina ( mistas ), feminina e infanto juvenil.

5.4 – A base para a formação das divisões, após a confirmação das inscrições, será
a média do participante pelo último Ranking Nacional da BOLICHE BRASIL,
publicado antes da primeira rodada deste evento, ou, na falta deste, pelo Ranking
Geral da FPBOL, ou, Ranking Estadual a qual o atleta pertence, ou, ainda, na falta
destes conforme critério dos organizadores (após as 6 primeiras partidas do 1.º dia).
6. DA PROGRAMAÇÃO DA DISPUTA:
6.1 – Cada Dupla jogará 6 (seis) partidas diariamente, num total de 3 (três) séries ou
rodadas, totalizando 18 (dezoito) partidas classificatórias.
6.1.1 – Os 16 (dezesseis) melhores no All Events masculinos e femininos se
classificarão para o Master no 4º dia.
6.1.2 – Não haverá aplicação de “blind” para participante ausente.
6.1.3 – Não haverá substituição dos classificados para as finais, caso não possa
jogar será considerado WO e ficará com a medalha da sua colocação.
6.1.4 – Havendo algum empate nas colocações dos participantes em suas
respectivas divisões, categorias e All-Events, para efeito de classificação será usada
maior partida dos participantes empatados. Caso persista o empate, será usada a
segunda maior partida e assim por diante.
6.1.5 - Havendo algum empate na Fase Master será disputada no sistema Roll off,
uma bola extra para cada jogador, até que algum derrube mais pinos que o outro,
valendo os pinos derrubados somente em cada arremesso.
6.1.6 – Haverá finais entre os 16 (dezesseis) melhores colocados no All Events,
masculino e feminino, da seguinte forma:
A disputa será em forma de chave em melhor de 3 partidas:
1.º contra x 16.º colocado;
2.º contra x 15.º colocado;
3.º contra x 14.º colocado;
4.º contra x 13.º colocado;
5.º contra x 12.º colocado;
6.º contra x 11.º colocado;
7.º contra x 10.º colocado;
8.º contra x 9.º colocado;
Os vencedores continuarão conforme demostrado no sistema de chave abaixo:
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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. O sistema será bola a bola
conforme recomendação da worldbowling.
6.2 – FINAL DA III COPA CLUBE PINHEIROS EXCLUSIVA DOS SÓCIOS DO
E.C.P.
Haverá uma Fase Master para a Copa Pinheiros no sábado dia 3 de agosto entre os
4 (quatro) melhores colocados no All Events de cada divisão, masculina, feminino e
infanto-juvenil, da seguinte forma:
6.2.1 – A disputa será em forma de chave em melhor de 3 partidas:
1.º contra x 4.º colocado;
2.º contra x 3.º colocado;
6.2.2 – Havendo algum empate na Fase Master da Copa Pinheiros, será
disputada no sistema Roll Off, uma bola extra para cada jogador, até que algum
derrube mais pinos que o outro, valendo os pinos derrubados somente em cada
arremesso.
6.3 – Os perdedores das semifinais serão declarados 3º colocados.
7. DO POSICIONAMENTO NAS PISTAS:
7.1 – O posicionamento dos participantes nas pistas será feito conforme a
determinação dos organizadores, dependendo do remanejamento das pistas
disponíveis.
7.2 – A mudança de pistas ocorrerá ao final de cada partida, movendo-se à direita.

8. DO CONDICIONAMENTO DAS PISTAS
Para o Condicionamento das pistas, será utilizado um pattern World Bowling, para os
quatro dias de competição, a ser sorteado no dia 01 de Julho de 2019.
9. DA PREMIAÇÃO DO EVENTO:
9.1 – Os vencedores da Fase Master serão os campeões da XXVIII Copa Brasil
QubicaAMF e estarão classificados para representar o Brasil na LV Copa Mundial
QubicaAMF, e terão as passagens aéreas pagas pela organização nacional, além
das despesas de hotel e inscrições que serão custeadas pelos organizadores da
Copa Mundial QubicaAMF, conforme regulamento abaixo.
9.1.1 – As passagens aéreas terão seu destino de saída a cidade de São Paulo.
9.1.2 – Será declarado campeão individual da Taça Pinheiros o Campeão da Fase
Master.
9.2 – Serão premiados com medalhas as três melhores duplas colocadas de cada
divisão e categoria, sendo medalha de ouro para a dupla primeira colocada, medalha
de Prata para a dupla segunda colocada e medalha de Bronze para a dupla terceira
colocada.
9.3 – Serão premiadas com medalhas as maiores partidas individuais de cada
divisão (até 299) em caso de 300 será premiado com troféu de partida perfeita, ao
final das 18 (dezoito) partidas.
9.3.1 – Serão premiadas com medalhas as maiores partidas de duplas de cada
divisão.
9.4 – Serão premiadas com medalhas as maiores séries individuais de 6 (seis)
partidas de cada divisão e categoria, ao final das 18 (dezoito) partidas.
9.4.1 - Serão premiadas com medalhas as maiores séries de duplas de 6 (seis)
partidas de cada divisão e categoria, ao final das 18 (dezoito) partidas.
9.5 – Na Fase Master serão premiados os 1º lugar com troféu e 2º colocados e 3º
colocados com medalhas (e os perdedores semi finais farão uma disputa de 01
partida para decidir o 3º colocados afim de decidir a ordem da prioridades caso aja
desistência)
9.5.1 – Os perdedores das semifinais serão declarados 3º colocados.

9.6 – A Copa Pinheiros só terá premiação individual All Events (1º 2º e 3º colocados),
maior serie, maior partida e após a Final o qual será declarado campeão da Copa
Pinheiros (1º 2º e os perdedores serão declarados 3º colocados).
10. DA DISCIPLINA E REGRAS GERAIS DO EVENTO:
10.1 – 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.
10.2 – O CAMPEONATO SERA COMPUTADO PARA O RANKING BRASILEIRO DE
ACORDO OS CRITERIOS ADOTADOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA E
FEDERAÇÃO PAULISTA PARA O RANKING ESTADUAL.
10.3 – RITMO DE JOGO: Double Jump Rule – World Bowling.
10.4 – 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). Participantes do mesmo par de pistas não poderão 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.
http://boliche.com.br/regras-do-boliche-par-pistas-cortesia/
10.4.1 – 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 ou quebrados.
10.5 – FUMO, BEBIDAS E ALIMENTOS: Não é permitido portar ou consumir comida
na área de jogo. Estão excluídos desta regra as barras de cereal/proteína/doces ou
frutas. 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. 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. Caso um jogador seja pego fumando durante uma partida, a
mesma será zerada para efeito de pontuação. Caso o jogador seja pego fumando
entre as partidas, será zerada a partida subsequente. Em caso de reincidência, o
jogador será excluído do torneio. 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.
10.6 – SUPERFÍCIE DAS BOLAS, APPROACH E SAPATOS: Uso de Pós e
Substâncias Indevidas 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. O uso deverá ser feito nas mesas junto às cadeiras, ou fora da área
de jogo. É proibido deixar Grip’s, Slide’s e similares em cima do computador na área
de jogo. É proibido, a qualquer momento, o uso de Grip’s, Slide’s, talco, ou qualquer
outro produto nas solas dos sapatos. O atleta que desrespeitar a regra terá o frame
que estiver jogando zerado. Em caso de reincidência, a partida zerada. Nova
reincidência, zero no turno e desclassificação do campeonato.
10.7 – UNIFORME: Todos os participantes deverão estar uniformizados com
camisas alusivas ao esporte Boliche, a partir da primeira partida.
10.7.1 – Não será permitido o uso de bermudas para homens.
10.8 - Não será permitida a permanência de pessoas estranhas ao evento dentro das
áreas de pistas, sem prévia autorização dos organizadores.
10.9 – BATE-BOLA (AQUECIMENTO): Somente haverá “bate-bola” para
aquecimento no início de cada série ou rodada durante 15 (quinze) minutos cada dia.
10.10 - 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.
10.11 – 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.
10.12 – Caso haja necessidade será emitido boletins para esclarecimentos e ou
correções das regras até o dia 30 de junho prazo para o último boletim (obviamente
as divisões e largadas de pistas serão feitas após esta data).
ESPORTE CLUBE PINHEIROS

REGULAMENTO DA 28.ª COPA BRASIL QubicaAMF 2019
1. FORMATOS E CATEGORIAS:
1.1 – Formato Individual.
1.2 – Categorias Masculino e Feminino.
1.3 – Aberto a todos os filiados ou não pelo Centro de Boliche, Ligas, Clubes
particulares ou Federações.

2. DOS PARTICIPANTES:
2.1 – Aberto a todos os adeptos e simpatizantes do esporte Boliche.
2.1.2 – Qualquer atleta considerado profissional de boliche não poderá concorrer à
classificação.
2.2 – Os vencedores da 28.ª COPA BRASIL QubicaAMF 2019 devem ter a
cidadania brasileira ou se forem estrangeiros, ter a carteira de identidade de
estrangeiro com visto de "permanente" no Brasil para participar da 55.ª Copa Mundial
QubicaAMF.
2.3 – Qualquer jogador de Boliche que esteja nas seguintes categorias, ficará
impedido de representar o Brasil ou de concorrer à classificatória se for:
2.3.1 – Jogador cuja maior parte dos rendimentos seja produto da renda como
jogador de boliche de exibição.
2.3.2 – Indivíduo que se apresente como jogador profissional de boliche.
2.3.3 – Indivíduo que seja empregado primeiramente pela sua habilidade de jogar
boliche.
2.3.4 – Indivíduo que seja subsidiado ou patrocinado por qualquer fabricante ou
distribuidor de produtos de boliche que não seja a QubicaAMF.
2.3.5 – Indivíduo que tenha dívida monetária tanto com a QubicaAMF, Pin1 ou com o
centro de boliche onde será disputada a eliminatória.
2.3.6 – Os organizadores reservam-se no direito de aceitar ou não a concorrência de
qualquer um dos inscritos na 28.ª COPA BRASIL QubicaAMF 2019.
2.3.7 – Se por qualquer motivo, algum dos vencedores se enquadrar em algum dos
itens acima, este ficará automaticamente desclassificado, classificando-se o seguinte
jogador elegível.
3. DA REALIZAÇÃO DA COPA BRASIL QUBICAAMF:
Evento promovido, realizado e coordenado pela Pin1 Bowling Supply sob a
denominação 28.ª COPA BRASIL QubicaAMF 2019, conjuntamente com a XIV
Taça Pinheiros 2019 da Federação Paulista de Boliche - FPBOL.
4. ORGANIZAÇÃO:

Organizada pela Pin1 Bowling Supply representante brasileira dos suprimentos
fornecidos pela empresa QubicaAMF.
5. DA FORMA DE DISPUTA:
5.1 – Os 16 (dezesseis) melhores no All Events Masculino e Feminino da XIV Taça
Pinheiros 2019 se classificarão para a Fase Masters no dia 4 de agosto de 2019
(domingo).
5.2 – Não haverá aplicação de “blind” para participante ausente.
5.3 – Não haverá substituição dos classificados na Fase Masters, caso não possa
jogar será considerado WO e marcado 0 (zero) ponto na partida.
5.4 – Havendo algum empate nas colocações dos participantes em suas respectivas
divisões e categorias, para efeito de classificação será usada maior partida dos
participantes empatados.
5.4.1 – Caso persista o empate, será usada a segunda maior partida e assim por
diante.
5.5 – Havendo algum empate na Fase Master será disputada no sistema Roll Off, ou
seja, uma bola extra para cada jogador, até que algum derrube mais pinos que o
outro, valendo os pinos derrubados em cada arremesso, sem bônus.
5.5.1 – As disputas na Fase Masters serão em forma de chave em melhor de 3
(três) partidas, da seguinte forma:
5.5.2 – O(A) jogador(a) 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.

5.6 – 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.

5.7 – QUARTAS-DE-FINAL
Jogo 9: Vencedor(a) Jogo 1 X Vencedor(a) Jogo 5;
Jogo 10: Vencedor(a) Jogo 7 X Vencedor(a) Jogo 3;
Jogo 11: Vencedor(a) Jogo 2 X Vencedor(a) Jogo 6;
Jogo 12: Vencedor(a) Jogo 8 X Vencedor(a) Jogo 4.
5.8 – SEMIFINAL
Jogo 13: Vencedor(a) Jogo 9 X Vencedor(a) Jogo 10;
Jogo 14: Vencedor(a) Jogo 11 X Vencedor(a) Jogo 12.
5.9 – 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 e a vaga para a Copa Mundial.
6. DAS FALTAS E ATRASOS:
6.1 – Não haverá reposição de partidas nem será considerado o "blind" em nenhuma
rodada da competição. Os frames não jogados serão pontuados com zero ponto.
6.2 – Não haverá substituição dos classificados na Fase Masters, caso não possa
jogar será considerado WO e marcado 0 (zero) ponto na partida.
7. DO LOCAL DO EVENTO:
A 28.ª Copa Brasil QubicaAMF 2019 será realizada nas pistas do Bolix Grand Plaza
do Grand Plaza Shopping em Santo André, SP.
8. DAS DATAS E HORÁRIOS:
8.1 – A XXVIII Copa Brasil QubicaAMF, concomitante com a XIV Taça Pinheiros –
Geraldo Couto e a III Copa Pinheiros dos sócios do E.C.P. terá rodadas de
classificação nos dias 27 e 28 de julho de 2019 e 1, 2 e 3 de agosto de 2019, com
finais do dia 4 de agosto de 2019.
8.1.1 – A FASE CLASSIFICATÓRIA será nos dias 27 e 28 de julho de 2019 e 1, 2 e
3 de agosto de 2019 com de 6 partidas diárias em cada rodada.
8.1.2 – O participante deverá escolher 3 (três) séries ou rodadas, totalizando 18
(dezoito) partidas classificatórias.
8.1.3 – A FASE MASTERS será no dia 4 de agosto de 2019, (domingo) entre os 16
(dezesseis) melhores colocados nas divisões Masculinas e Femininas.
E

9. DAS INSCRIÇÕES:
9.1 – O valor da inscrição por atleta para os três eventos concomitantes é de R$
420,00 (Quatrocentos e vinte reais) para os Adultos e de R$ 350,00 (Trezentos e
cinquenta reais) para os Juvenis.
9.2 – A data limite para a inscrição é até às 22h de 21 de julho de 2019.
9.3 – Os pagamentos deverão ser feitos exclusivamente por meio de depósito
identificado ou transferência bancária para:
FEDERAÇÃO PAULISTA DE BOLICHE
CNPJ 58.495.383/0001-04
Banco Santander Brasil (código 033)
Agência 3706
C/C 13.004.936-4
9.4 – Para validar a inscrição enviar confirmação da inscrição com cópias para os emails:
Paulo Martins > prm.paulo@gmail.com
Fábio Reinbold > fabioreinbold@yahoo.com.br
Melissa > emaildame@gmail.com
10. DO POSICIONAMENTO NAS PISTAS:
10.1 – O posicionamento nas pistas será determinado pelos organizadores do
evento.
10.2 – As mudanças de pistas serão conforme determinação da World Bowing.
11. DA PREMIAÇÃO DA COPA BRASIL QUBICA AMF:
Os campeões após as finais de cada categoria, masculina e feminina, terão direito de
representar o Brasil na 55.ª Copa Mundial de Boliche QubicaAMF de 16 a 24 de
novembro de 2019 em Palimbão, Indonésia, com todas as despesas pagas de
transporte aéreo e hospedagem, taxa de inscrição, coquetel de apresentação,
Banquete da Vitória.
12. UNIFORME:
12.1 – Os participantes amadores e não filiados deverão estar uniformizados com
camisas tipo pólo e para aqueles que são filiados a Clubes, Ligas e Federações
deverão estar uniformizados com camisas alusivas ao esporte de boliche.
Recomenda-se o uso de calça social de cor escura para a divisão masculina. Se tiver

algum outro patrocinador, também será permitido o uso do logotipo nas camisas,
desde que previamente autorizado pelo comitê organizador.
12.2 – Na divisão masculina é proibido o uso de calção ou assemelhado.
12.3 – Será permitido o uso de bermudas estilo social por qualquer participante.
12.4 – O uso do uniforme é obrigatório a partir da primeira rodada.
13. BATE BOLA (AQUECIMENTO):
Haverá um bate-bola (aquecimento) de 10 (dez) minutos no início da competição.
14. CONDICIONAMENTO DE PISTAS:
Para o Condicionamento das pistas, será utilizado um pattern World Bowling 2019, a
ser sorteado no dia 1.º de julho de 2019.
15. PREMIAÇÃO:
15.1 – O E. C. Pinheiros e a Pin1 garantem para o campeão e a campeã o custeio
dos gastos com 1 (uma) PASSAGEM aérea ida e volta para cada um, com taxas de
embarque (tarifa econômica), limitados à cotação do dólar americano em até R$ 3,90
(três reais e noventa centavos) na época da aquisição da passagem, e, também, a
HOSPEDAGEM com café da manhã no Hotel oficial, escolhido pela Organização da
Copa Mundial no período de 16 a 24 de novembro de 2019, TAXA de Inscrição na
Copa Mundial, COQUETEL de apresentação, BANQUETE da Vitória e UNIFORME.
15.2 – Caso o valor arrecadado não seja suficiente para o completo custeio da
passagem aérea, então haverá um rateio proporcional ao número de participantes
em cada categoria, masculina e feminina.
15.3 – Em nenhuma hipótese os jogadores premiados poderão trocar de Companhia
Aérea ou Hotel, pois os preços das passagens são negociados em pacote incluindo
jogadores de outros países.
15.4 – Toda e qualquer mudança de datas, escalas e rotas, que sejam efetuadas
pelos jogadores, desde que não comprometam o acordo com a companhia aérea,
correrão por conta e risco dos premiados.
16. DESPACHO E EXCESSO DE BAGAGEM:
As despesas com despacho e excesso de bagagem são de responsabilidade e por
conta dos jogadores premiados.

17. UNIFORME:
17.1 – Os campeões da Copa Brasil QubicaAMF deverão usar o uniforme cedido
pela Organização do evento na 55.ª Copa Mundial de Boliche QubicaAMF.
17.2 – Caso os campeões tenham um patrocinador, somente poderão incluir o
logotipo deste com expressa autorização da PIN 1 Bowling Supply, obedecendo local
e tamanho determinado pelo regulamento da 55.ª Copa Mundial de Boliche
QubicaAMF.
17.3 – Caso este patrocínio seja conflitante com a marca QubicaAMF este não
poderá ser incluído no uniforme, conforme regulamento da 55.ª Copa Mundial de
Boliche QubicaAMF.
18. DOCUMENTOS DE VIAGEM:
18.1 – Os jogadores premiados que se classificarem em suas respectivas categorias
deverão participar da 55.ª Copa Mundial de Boliche QubicaAMF.
18.2 – Se os classificados não puderem viajar deverão avisar por escrito ao Comitê
Organizador até o dia 12 de agosto de 2019.
18.3 – É obrigatório, tanto para os campeões, assim como para os classificados até o
quarto lugar, em ambos as categorias, ter em ordem seus documentos de viagem,
tais como passaportes válidos conforme legislação em vigor. E, da mesma forma, em
relação a tramitação e obtenção de VISTOS de viagem.
18.3.1 – É obrigatório para os brasileiros ter visto de entrada nos Estados Unidos,
caso haja escala neste país.
18.4 – A QubicaAMF e seu representante brasileiro a Pin1 Bowling Supply, junto
com a E. C. Pìnheiros, poderão colaborar na obtenção dessa documentação, mas
as tramitações deverão ser feitas PESSOALMENTE pelos jogadores premiados.
18.5 – A não obtenção dos documentos ou vistos de viagem em tempo hábil,
DESCLASSIFICARÃO automaticamente os escolhidos que não cumprirem essa
obrigação, fazendo classificar-se AUTOMATICAMENTE o próximo finalista.
18.6 – A impossibilidade de não poder usufruir total ou parcialmente de algum dos
prêmios não implicará em ressarcimento em dinheiro ou com outros valores por parte
do Comitê Organizador, seja a que título for.
18.7 – Os prêmios são INTRANSFERÍVEIS e não poderão ser convertidos em
dinheiro, em nenhuma hipótese.

19. CASOS OMISSOS:
Os casos não previstos ou omissos no presente regulamento serão definidos pela
Pin1 Bowling Supply, representante brasileiro da QubicaAMF em consonância com
os demais organizadores do evento.
Maiores informações:
E-mail: ubirajara.t@gmail.com
(11) 99973-0492 (Vivo) - (11) 98084-0492 (Claro)

