CAMPEONATO MASTER 2021
“PAULINHO XAVIER”
REGULAMENTO
1. Das datas, horários e local de disputa
O Master 2021 acontecerá nas dependências do boliche Striker Casual Bowling, no
Shopping Pier 21.
Serão jogadas quatro rodadas, sendo as três primeiras de seis partidas cada e a
última de quatro linhas mais as finais no último sábado.


As divisões masculinas serão definidas após o final da segunda rodada e de
acordo com o número de inscritos. Poderemos ter números de participantes
diferentes em cada divisão, de acordo com análise técnica da Federação.



Teremos divisão feminina única.

Horário dos turnos:


Os turnos terão início às 10h30, nos sábados, e às 19h40 nos dias de semanas.

Datas de disputa:






1ª rodada: 16 (terça-feira) e 20 de novembro;
2ª rodada: 22 (segunda-feira) e 27 de novembro;
3ª rodada: 01 (quarta-feira) e 04 de dezembro; e
4ª rodada: 06 (segunda-feira) e 11 de dezembro.
FINAIS: 11 de dezembro, após as quatro partidas da quarta e última rodada
dos sábados.

2. Das inscrições e formas de pagamento
O valor de inscrição é de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) e deverá ser paga até
o início da terceira rodada.
Os atletas poderão efetuar o pagamento preferencialmente em cheque ou dinheiro,
ou ainda na modalidade PIX (jms.bel@gmail.com – Jamil Messias Sales).
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Só poderá se inscrever o atleta que estiver cadastrado na Boliche Brasil e com a
segunda semestralidade, no valor de R$60,00 (sessenta reais), paga – o
cadastramento e pagamento deverão ser feitos no sítio www.bolichebrasil.com.br.
As inscrições deverão ser feitas por meio de mensagem direta para WhatsApp da
Federação até às 12h00 do dia 15.11.2021.
3. Do Campeonato e forma de disputa
O Master 2020 “Paulinho Xavier” será no formato all events, sem handicap.
Cada atleta jogará seis partidas nas três primeiras rodadas e quatro na última. Ao final
das 22 partidas, os QUATRO primeiros colocados de cada divisão estarão
classificados para as finais do dia 11/12. Em caso de igualdades na pontuação de
pinos derrubados, os desempates dar-se-ão na seguinte ordem: 1º) MAIOR SÉRIE
DE SEIS PARTIDAS, onde só se considerará empate em séries jogadas na mesma
rodada (em rodadas diferentes, a primeira sempre será a maior para efeito de
desempate) e 2º) MAIOR PARTIDA, onde igualmente só se considerará empate em
partidas jogadas na mesma rodada (em rodadas diferentes, a primeira sempre será a
maior para efeito de desempate).
O mapa de posicionamento dos jogadores será divulgado antes da realização de cada
rodada.
4. Das Finais
As finais serão jogadas no seguinte formato, em cada divisão:




1º(a) x 4º(a) e 2º(a) x 3º(a); e
Vencedor(a) 1 x Vencedor(a) 2.
Os(As) perdedores(ras) serão automaticamente classificados(as) em 3º
lugar.

Todos os confrontos serão disputados em melhor de TRÊS partidas, com a vantagem
do empate, em cada partida, para o(a) melhor classificado(a) no all events.
Não haverá substituição de atleta ausente nas finais por outro(a) não
classificado(a).

Federação de Boliche do Distrito Federal

Filiada à Confederação Brasileira de Boliche – Boliche Brasil
www.bolichebrasilia.com.br
suafbdf@gmail.com

5. Do Condicionamento das pistas
Será utilizado o pattern Brunswick CROWN JEWEL, de 41 pés, conforme mapa
abaixo. Não haverá recondicionamento das pistas para as finais.

6. Do Blind, Reposições e Antecipações
Não será permitido o uso de BLIND.

Serão permitidos adiantamentos e reposições de rodadas e(ou) partidas desde que
haja vagas disponíveis nos dias pretendidos.
Os pedidos de adiantamentos e(ou) reposições deverão ser feitos pelo WhatsApp
e(ou) e-mail da FBDF.
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7. Uniforme e uso de Máscaras
Todos os atletas deverão jogar, preferencialmente, desde o primeiro dia de disputas,
com camisas alusivas ao esporte ou clubes constituintes da FBDF.
O uso de máscaras será obrigatório em todas as dependências do Boliche. O atleta
só poderá optar por retirá-la/baixá-la ao ingressar na área de approach para efetuar
seu arremesso, tendo que recolocá-la tão logo termine sua jogada.
8. Do Uso de Pós e Substâncias Indevidas
Fica proibido o uso de Grips, Slides e/ou outras substâncias do tipo, junto ao retorno
de bolas, evitando desta forma que os demais atletas tenham seu arremesso e
concentração prejudicados na área de jogo. Os Grips colocados sobre os monitores
de vídeo das pistas podem danificá-los, e devem ser manuseados somente nas mesas
junto às cadeiras.
É proibida a aplicação de talco, Easy-Slide ou substâncias similares no solado do
sapato. O atleta flagrado fazendo tal utilização desses produtos terá o frame em que
estiver jogando zerado. Para reincidência, será aplicada a mesma punição.
9. Alterações na superfície da bola
Ajustes na superfície das bolas feitos a mão com abralon, scotch brite, produtos de
polimentos e limpeza constante da lista de produtos aprovados pela WTBA serão
permitidos entre partidas desde que sejam feitos fora da área de jogo e que não atrase
a próxima jogada do jogador. Considera-se o período “entre partidas” o intervalo entre
o último frame jogado pelo atleta na partida anterior e o primeiro frame da partida
seguinte.
O uso de lixas não é permitido bem como o uso de outros materiais listados no site
www.worldtenpinbowling.com, seção Products Containing Solids or Abrasives.
10. Do Jogo Lento
O jogador deve seguir a orientação da IBF no que diz respeito à cortesia de pistas. Na
orientação que está disponível no site https://bowling.sport, o jogador aguarda um par
de pista a sua esquerda e um 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.
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A IBF disponibilizou um vídeo que pode ser acessado aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=VfZTf9qJ8OQ
Notem 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 procedimento traz mais agilidade no desenrolar das partidas 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.
O atleta deve cuidar para manter o ritmo de jogo, não demorando demais na sua
vez de jogar e nem no approach, em sua preparação para o arremesso.
11. Da Premiação
Serão premiados os Campeões, vice-campeões e terceiros colocados de todas as
divisões, além dos:
 1º, 2º e 3ºs colocados de cada divisão, após as finais;
 Maior partida de cada divisão;
 Maior série de seis partidas de cada divisão.
Não haverá premiação de all events,
12. Normas gerais
Fica expressamente proibido, durante o transcorrer do campeonato, o uso de talco ou
quaisquer outros produtos nas solas dos sapatos que diretamente ou indiretamente
possam vir a prejudicar outros atletas. Caso o atleta seja flagrado fazendo uso de tais
substâncias, terá o frame zerado. Em caso de repetição da infração, a punição se
repete.
É obrigação do atleta verificar se o total de sua partida foi corretamente transcrito para
as súmulas oficiais da organização. Em caso de rasura, o atleta deverá solicitar a
presença de outro atleta para a anotação correta da mesma.
Quando no approach, para fazer o seu arremesso, o atleta deverá respeitar somente
uma pista à sua direita e uma à sua esquerda.
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Para qualquer abandono de torneio, o atleta deverá comunicar à FBDF o ocorrido,
acompanhado de uma justificativa que será analisada pela diretoria que definirá se
haverá ou não punição.

No caso de quebra de pista, em que ocorra a impossibilidade de utilização do
par, a FBDF poderá, a seu critério, determinar a reposição ao final do turno,
alterar a quantidade de atletas por pista para que a rodada se realize ou se
complete, ou mesmo decidir pelo adiamento da rodada. Essa decisão será
única e exclusiva da diretoria da FBDF e o atleta que se recusar a cumprir a
determinação, seja ela qual for, estará
automaticamente desclassificado do torneio, inclusive não computando pontos
para o ranking de Brasília.
Quebra de Página

O boliche é um esporte e como tal exige dos atletas comportamento condizente com
as práticas desportivas e o bom convívio com os demais atletas. Atitudes que de
algum modo afrontem os bons modos ou desrespeitem normas, regras e o bom
convívio entre os jogadores. Não serão toleradas e serão analisadas e passíveis de
punição pela diretoria da FBDF.

Comportamentos desrespeitosos com os funcionários da casa comercial
também serão analisados pela diretoria da FBDF e passíveis de punição.
Os casos omissos serão resolvidos pela FBDF
Décio Júnior

Jamil Sales

Presidente

Diretor Técnico
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