Federação Bahiana de Boliche
COPA CODEF
CAMPEONATO BAIANO DE TERCETOS COM HC/2018
REGULAMENTO

- LOCAL E DATAS:
Local: Boliche Horto
Datas:
1ª rodada: 09, 10, 11 e 14/abr
2ª rodada: 16, 17 e 18/abr (21/4 não haverá rodada)
3ª rodada: 23, 24, 25 e 28/abr
4ª rodada: 30/abr, 02 e 05/maio (01/maio não haverá rodada)
5ª rodada: 07, 08, 09 e 12/maio
6ª rodada: 14, 15, 16 e 19/maio
RODADA FINAL: 21/maio
Os jogos dos sábados terão início às 14h30 e nos demais dias às
20h, como habitualmente é feito.

- DA FORMA DE DISPUTA:
A disputa se dará no formato com handicap, em divisão única. Os tercetos
serão divididos em dois grupos.
Cada terceto jogará 24 linhas em seis rodadas (4 linhas por rodada) pela fase
classificatória que vai de 09 de abril até 19 de maio. Os tercetos se enfrentarão em
confrontos, conforme a tabela que será divulgada. A contagem de pontos será: 3
pontos por vitória, 1 ponto pelo empate e não pontuando o derrotado. Avançarão para
a “Rodada Final” os dois primeiros colocados de cada grupo, e os dois tercetos que
mais pinos derrubarem durante a fase classificatória e que não terminarem entre os
dois primeiros, independentemente de grupo.
Rodada Final:
Fase 1: Os tercetos terão um atleta em cada par de pistas e serão jogadas duas
partidas. Avançam para a próxima fase os quatro tercetos que mais pinos derrubarem
no somatório das duas linhas.
Fase 2: Um par de pistas receberá um atleta de cada terceto que jogarão duas
linhas neste mesmo par. Os demais pares de pistas receberão duas duplas que jogarão
duas linhas, com troca de pares de pistas. Avançam para a FINAL os dois tercetos que
mais pinos derrubarem no somatório das duas linhas.

FINAL: Serão utilizados os três pares de pistas e cada terceto terá um atleta em
cada um deles. Como nas etapas anteriores, serão jogadas duas partidas e o campeão
será o terceto que somar mais pinos nas duas partidas.
Em caso de empate o terceto que tiver derrubado mais pinos na fase final será o
vencedor. Caso persista o empate o terceto que tenha feito mais pontos na fase
classificatória. Tudo com handicap.

- DO HANDICAP:
O handicap de cada atleta será calculado sempre no final de cada rodada e a esta
somado. Para os atletas que jogaram o torneio anterior suas partidas continuam
valendo para o cálculo do handicap. Para quem ainda não tem registro o cálculo será
feito a partir da primeira partida jogada dentro do torneio. O handicap da rodada final
será o que foi calculado ao final do último jogo do atleta na fase de classificação.
Cálculo: (200 – Média) x 0,8, sem limitação nos pontos. Se o valor der negativo será
considerado hc= zero.
- DO USO DE RESERVAS:
Cada terceto pode ter um (1) reserva, que só poderá jogar nas finais caso tenha
atuado em pelo menos um dia completo da fase classificatória.
− DA REPOSIÇÃO,ADIANTAMENTO ou TROCA DE DATAS:
Os atletas deverão entrar em contato com a FBBol (Flávio), com prazo de
antecedência razoável, para a verificação da disponibilidade de vagas.
O número de atletas de cada rodada não deverá exceder o limite máximo de cada par
de pistas destinado ao campeonato a cada rodada. O atleta que não estiver
previamente agendado poderá não ter vaga para o dia em que não está programado.
− DO USO DOS BLINDS:
Nenhum terceto poderá usar blind em mais de 50% das partidas da fase
classificatória.
− DO UNIFORME:
* Não serão exigidas camisas iguais, mas será interessante que os tercetos as
use. A única exigência é a de que as camisas sejam alusivas ao esporte boliche.
- DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO E DE PARTICIPAÇÃO:
O valor da inscrição será de R$ 50,00 e deverá ser pago antes do início da
segunda rodada.
O preço da rodada é de R$40,00 para os atletas masculinos e de R$30,00 para
as atletas femininas.
Cortesia e estímulo do Boliche Horto.

- DA PREMIAÇÃO:
Serão premiadas as três melhores duplas, além dos cinco atletas de maior média
durante o torneio (all-events).
- DO CONTROLE DE DADOS:
A gestão dos dados do torneio ficará a cargo do Sr. Alex Ribeiro.
Casos omissos serão decididos pela direção técnica e pela presidência da FBBol.
Flávio Alvarez
Presidente

