Federação Bahiana de Boliche
CAMPEONATO BAIANO INDIVIDUAL MASTERS/2018
REGULAMENTO
•

O Campeonato Baiano Individual será disputado no Boliche Paralela nas
seguintes datas, sempre começando as 20 horas:
1ª Fase classificatória,
Rodada 1: 27, 28 e 29/agosto
Rodada 2: 03, 04 e 05/setembro
Rodada 3: 10, 11 e 12/setembro
2ª Fase de Divisões e Finais,
Rodada 4: 17, 18 e 19/setembro
Rodada 5: 24, 25 e 26/setembro
Rodada 6: 01, 02 e 03/outubro.

•

Forma de disputa.

Na 1ª Fase todos os atletas jogarão 12 partidas (4 a cada rodada) e os “pontos”
conquistados serão a base para separar as divisões. Os doze primeiros classificados (1º
ao 12º) formarão a 1ª divisão. Os classificados do 13º ao 24º lugar formarão a 2ª
divisão e assim de 12 em 12 até o último colocado.
Nessa fase haverá liberdade de qualquer atleta jogar em qualquer um dos dias
da rodada mediante prévia comunicação de preferência, da mesma forma que tem
sido nas competições do ano.
Na 2ª Fase, por divisão, os 12 classificados de cada grupo jogarão onze partidas
em confronto, onde cada participante enfrentará seu oponente uma única vez. A
vitória dará um bônus de 20 pontos a ser somado à pontuação obtida na partida. O
empate dará um bônus de 10 pontos. O derrotado não receberá bônus.
Nessa fase o atleta deverá jogar no dia referente a sua divisão sendo segunda
feira reservado para a primeira e segunda divisão, a terça feira para a terceira divisão e
a quarta feira para a quarta e, se tiver, a quinta divisão.
Em caso de impossibilidade de comparecimento do atleta no dia de sua divisão,
ele poderá antecipar ou jogar em algum outro dia da semana da rodada (inclusive na
quinta, dia regular de treino, respeitando a quantidade mínima de 4 atletas jogando
em 2 pares de pistas) caso haja disponibilidade de vaga, mas não disputará o bônus de
seus confrontos.
Na última rodada (dias 01 a 03/10) cada atleta jogará 3 (três) partidas e as
finai. Nas finais, os três primeiros classificados farão a partida final e o atleta melhor
classificado terá a vantagem se houver empate. Caso o primeiro colocado seja

derrotado na partida final será jogada uma segunda partida entre o vencedor da
primeira e o primeiro colocado na classificação.
Para efeito de classificação, os pinos conquistados durante a 1ª fase
continuarão valendo para a 2ª fase.
Como critério de desempate, prevalecerá a melhor linha durante toda a
competição sem o bônus e, se persistir o empate, a melhor série da 2ª fase, sem o
bônus. Para a primeira fase os critérios de desempate serão a maior partida e se
persistir o empate, a maior série da fase.
No caso de não haver doze participantes em qualquer divisão, o formato do sistema
de confrontos será informado oportunamente.
•

Adiantamento e Reposição

Poderá haver reposição de linhas apenas para a primeira rodada. O
adiantamento poderá ser feito (desde que as linhas sejam jogadas em no mínimo duas
pistas com no mínimo mais 3 atletas na pista).
A regra para atletas que chegarem atrasados continua sendo a mesma de todos os
nossos torneios:
Chegando antes do quarto frame ter sido iniciado, o atleta poderá jogar os três frames
iniciais normalmente.
Se o quarto frame já estiver sendo jogado, o atleta poderá optar entre zerar os três
primeiros frames e começar a partir do quarto frame ou abrir mão da partida e jogar
com o blind.
•

As inscrições, no valor de 50 reais devem ser pagos até a segunda rodada.

•

Os atletas deverão estar uniformizados como de praxe, sendo aqueles que jogarem
sem camisas de clubes ou alusivas ao Boliche, punidos com a perda de 10 pontos
por linha.

•

Os atletas que não comparecerem à rodada poderão utilizar o Blind. Caso haja
desistência os bônus ganhos em linhas anteriores serão revertidos aos adversários.

•

Serão premiados os 3 primeiros atletas de cada divisão e os 5 primeiros do All
Events.
O campeão da 1ª divisão assegura vaga na seleção principal da FBBol, para o
Campeonato Brasileiro de Seleções, que será jogado no Rio de Janeiro, no mês de
novembro. Caso o campeão abra mão dessa vaga, a mesma retornará para a FBBol
que usará seus critérios de convocação.
Flávio Alvarez
Presidente – FBBol

