JOGOS ELIMINATÓRIOS – 2022
EVENTO NÃO SERÁ VALIDO PARA O RANKING BRASILEIRO
REGULAMENTO
Os Jogos Eliminatórios servirão de base para a formação das seleções adultas
permanentes, masculina e feminina, para o ano de 2022.
•

•

Serão selecionados os 2 (dois) primeiros colocados masculinos e 2 (duas)
primeiras colocadas no feminino para integrarem a seleção que disputará
o campeonato Pan-Americano Campeão dos Campeões 2022 na cidade do
Rio de Janeiro e os jogos ODESUR que serão disputados em outubro no
Paraguai (caso haja confirmação por parte do COB da participação de
ambas as seleções).
Para a seleção feminina que disputará o Pan-Americano Feminino de 2022
serão consideradas as 6 primeiras colocadas na eliminatória.

1. Data e local de disputa
Todos os eventos serão realizados dia 28/05, 29/05, 30/05, 31/05 e 01/06 de
2022, nas dependências do boliche Social Club, localizado no Shopping
Aerotown Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ.
No sábado e domingo dias 28/05 e 29/05/2022 será de turno único de 5
partidas, nos dias 30/05, 31/05 e 01/06 serão disputadas 5 partidas no turno
da manhã e mais 5 partidas no turno da tarde.
O primeiro turno ou turno único terá seu início PREVISTO para às 8h e o
segundo turno (na segunda, terça e quarta) às 14h00. O último dia será
realizado em turno único, com início as 8h.
O aquecimento (bate-bola) iniciará 7:50 no turno da manhã todos os dias.
Os horários poderão ser alterados conforme a quantidade de inscritos.
2. Inscrições
O valor da inscrição por atleta é R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).
As inscrições deverão ser feitas através do site www.bolichebrasil.com.br,na
nova plataforma do SGE.
A data limite para inscrição dos atletas e pagamento é o dia 29 de abril de 2022,
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às 18h.
Todos os atletas constantes no Ranking Brasileiro de Março de 2022 poderão
participar desde que em dia com suas obrigações junto às suas federações e a
Boliche Brasil.

3. Forma de disputa
Os jogos eliminatórios serão disputados em 40 partidas, divididas da seguinte
forma:
28 e 29 de maio
• 1º turno, com início às 8h → 5 partidas, sendo 2 jogadores por pista
(podendo ser alterada conforme a quantidade de inscritos)
30 e 31 de maio e 01 de junho
• 1º turno, com início às 8h → 5 partidas, sendo 2 jogadores por pista
(podendo ser alterada conforme a quantidade de inscritos)
• 2º turno, com início previsto para às 13:30h → 5 partidas, sendo 2
jogadores por pista (podendo ser alterada conforme a quantidade de
inscritos)

As divisões masculina e feminina jogarão agrupadas entre si. O posicionamento
de pista será divulgado até 2 dias antes do evento. A Boliche Brasil se resguarda
o direito de alterar a forma do agrupamento em função do número final dos
inscritos.
Ao final das 8 (oito) rodadas, os 2 primeiros atletas masculinos e femininos mais
bem colocados no all-events estarão automaticamente convocados para a
Seleção Brasileira conforme descrito acima.
Em caso de empate, será dada vantagem para o atleta mais bem colocado no
ranking nacional divulgado em 01 de maio de 2022.
O jogador que não jogar todas as 40 partidas será automaticamente
desclassificado.
A CONVOCAÇÃO PARA A SELEÇÃO PERMANENTE DE BOLICHE NÃO GARANTE
VAGA AUTOMÁTICA PARA QUALQUER EVENTO INTERNACIONAL. OS ATLETAS
DEVERÃO SE ENQUADRAR NO “REGULAMENTO DA EQUIPE CBBOL”,
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ATENDENDO A TODOS OS DISPOSITIVOS CONSTANTES NO MESMO E PODERÃO
SER DESLIGADOS DA EQUIPE PERMANENTE, A QUALQUER MOMENTO, PELO
NÃO CUMPRIMENTO DE QUALQUER ITEM NELE CONSTANTE, BEM COMO
DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER REGRA DA IBF OU DO CÓDIGO BRASILEIRO
DE JUSTIÇA DESPORTIVA. A INSCRIÇÃO DO ATLETA NOS JOGOS ELIMINATÓRIOS
IMPLICA CONCORDÂNCIA IRRESTRITA AOS TERMOS ESTABELECIDOS NESTE
REGULAMENTO BEM COMO NO REGULAMENTO DE EQUIPE CBBOL.
4. Condicionamento das pistas
Os Condicionamentos serão executados da seguinte forma:
Dia 28/05 (Sábado) – Turno único de 5 partidas – Pattern 1
Dia 29/05 (domingo) – Turno único de 5 partidas – Pattern 2
Dia 30/05 (Segunda-Feira) – Turno Manhã de 5 partidas – Pattern 3
Dia 30/05 (Segunda-Feira) – Turno Tarde de 5 partidas – Pattern 4
Dia 31/05 (Terça-Feira) – Turno Manhã de 5 partidas – Pattern 5
Dia 31/05 (Terça-Feira) – Turno Tarde de 5 partidas – Pattern 6
Dia 01/06 (Quarta-Feira) – Turno Manhã de 5 partidas – Pattern 7
Dia 01/06 (Quarta-Feira) – Turno Tarde de 5 partidas – Pattern 8
Os Patterns serão anunciados logo após o Campeonato Brasileiro de Clubes
2022, serão utilizados 8 patterns diferentes nos diferentes turnos conforme acima.

5. Premiação
Não haverá premiação no evento, apenas será confirmada a seleção.
O EVENTO NÃO É VALIDO PARA O RANKING BRASILEIRO
6. Uniforme
É obrigatório o uso de camisas alusivas ao boliche ou ao clube que o atleta
represente.
É proibido o uso de bermudas por parte dos homens. As mulheres podem optar
por calça comprida, saia ou bermuda.
É proibida a utilização de camisas alusivas a outros países que não o Brasil.
7. Consumo de Comida, Bebida e Cigarro
Não é permitido portar ou consumir comida na área de jogo. Estão excluídos
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desta regra as barras de cereal/proteína/doces ou frutas.
O atleta consumir 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.
A ABCD – Autoridade Brasileira de Controle Antidopagem poderá,
aleatoriamente, realizar testes de controle Antidoping com quaisquer atletas
que julgue necessário, a ABCD possui todo o Calendário anual da Boliche Brasil
e realiza coleta de exames sem aviso prévio.
Maiores informações sobre controle de doping podem ser obtidas no
endereço: http://www.abcd.gov.br .
8. Do 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 eles 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.
09. Ajustes nas Superfícies das Bolas
Ajustes na superfície das bolas feitos a mão com abralon, scotch brite, produtos
de polimentos e limpeza constante da lista de produtos aprovados pela IBF
serão permitidos entre partidas, desde que sejam feitos fora da área de jogo e
que não atrasem a próxima jogada do jogador. Será considerado “entre
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partidas” o período entre o último arremesso da partida anterior e o primeiro
arremesso da próxima partida.
Somente será permitido o uso de produtos aprovados pela IBF. A relação
poderá ser acessada pelo site http://www.worldbowling.org/about/rules/,
seção Acceptable List of Cleaners and Polishes.
Caso haja alteração de superfície da bola durante a partida, o jogador faltoso
terá a partida anulada e receberá zero como pontuação, tanto para a fase que
estiver jogando como para o all-events.
É vedado o uso de ball Spinner ou utilização do Pro-Shop para alteração da
superfície ou ajuste de bolas durante as partidas, somente é permitido entre
turnos.
10. Jogo Lento
O jogador deve seguir a nova orientação da IBF no que diz respeito à cortesia
de pistas.
Na nova orientação que está disponível no site da www.worldbowling.org, o
jogador aguarda um par de pista a sua esquerda e um par à direita para fazer
seu arremesso, consequentemente o outro jogador do mesmo par não pode
entrar para o jogo em sequência, devendo, portanto, aguardar que os
jogadores dos pares a esquerda e direita façam seus arremessos, e assim
sucessivamente.
A World Bowling disponibilizou um vídeo que pode ser acessado aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=VfZTf9qJ8OQ
Notem no vídeo que o jogador do par ao lado (que aguardava) deve estar
pronto para subir para seu arremesso imediatamente após o jogador no par ao
lado voltar do approach, portanto não é o momento em que o jogador fará a
rotina de limpeza de bolas etc. isso deve ser feito ENQUANTO o jogador do par
ao lado estiver arremessando e não após seu arremesso.
Há também um exemplo de violação à regra de cortesia no link:
https://www.youtube.com/watch?v=mbqxRrlu_t0, neste exemplo um jogador
do mesmo par “passa à frente” do jogador do par ao lado imediatamente após
um jogador do seu par executar o arremesso, neste caso será aplicado cartões
na seguinte sequência: Branco na primeira ocorrência, amarelo na segunda e
vermelho na terceira (que significará exclusão do atleta do torneio).
Este novo procedimento traz mais agilidade no desenrolar das partidas
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prevendo-se 45 minutos para cada partida com 6 atletas num par de pista,
totalizando-se 4h:30min por turno no máximo, excetuando-se casos de quebra
comprovada de pistas.
11. Penalidades e Comissão Disciplinar
A não observância de um atleta a qualquer dos itens do presente Regulamento
ou Código Brasileiro de Justiça Desportiva e regras da IBF, quando aplicável,
implicará em perda de Frames, dos pontos da partida, da rodada e, até mesmo,
a sua exclusão da competição, a critério dos árbitros, Delegado da Boliche
Brasil ou da Comissão Disciplinar. A insistência na falta poderá implicar punição
disciplinar, afetando inclusive o benefício do Bolsa Atleta, conforme parágrafo
1º do artigo 10 da Portaria nº 164, de 06.10.2011, do Ministério do Esporte, a
seguir:
Art. 10 Deferida a concessão aos Atletas Aptos, selecionados conforme o
disposto nos artigos 6º, 7º e 8º e após publicação de seus nomes no Diário
Oficial da União, estes serão considerados Atletas Contemplados.
§ 1º O atleta que encerrar sua carreira esportiva, não participar regularmente
de treinamentos e competições oficiais ou sofrer sanção disciplinar terá seu
pleito, contemplação ou benefício cancelado.
A Comissão Disciplinar será nomeada pela Diretoria da BOLICHE BRASIL, e seus
membros anunciados antes do início dos jogos.
12. Pesagem/conferência de Bolas
Não haverá limite para inscrições de bolas, entretanto a Boliche Brasil reservase ao direito de verificar qualquer bola, de qualquer jogador, durante o torneio
para aferir se estão dentro das regras internacionais.
13. Disposições Finais
O presente regulamento seguirá as normas emanadas dos órgãos superiores
brasileiros e IBF (Federação Internacional de Boliche). Os casos omissos ao
presente regulamento serão resolvidos pela diretoria da BOLICHE BRASIL.
Brasília, 01 de março de 2022.
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BOLICHE
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