FEDERAÇÃO DE BOLICHE DE MATO GROSSO
REGULAMENTO III TORNEIO INTEGRAÇÃO 2021 – INDIVIDUAL COM HANDICAP

1 . DATAS, HORÁRIO E LOCAL
O TORNEIO INTEGRAÇÃO 2021 - INDIVIDUAL COM HANDICAP será realizado
nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2021, no Gran Boliche Várzea Grande, em turno
único, com início às 8:30h (inicio do bate bola) com limite de 27 vagas.
A organização do evento será de responsabilidade da Boliche MT - Federação de
Boliche de Mato Grosso e válido para o Ranking MT (10 partidas sem handicap).
2. INSCRIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO
As inscrições, com vagas limitadas conforme item 1, deverão ser realizadas no site
da Boliche Brasil www.bolichebrasil.com.br e o prazo encerrará às 18 horas do dia
04/02/2021 (horário local).
O valor será de R$ 120,00 (cento e vinte reais) por atleta, para pagamento até o dia
04/02/2021. Após esta data e até antes do início do bate bola, no dia 06/02/2021,
será cobrado o valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais).
O pagamento poderá ser efetuado em espécie ou por transferência bancária, para
a conta abaixo:
Banco 290 Pagseguro, Ag. 0001, conta 14.129.627-7, Joselia Lopes Moreno,
CPF 453.419.311-49
Os atletas que não participaram de torneios oficiais válidos para o ranking da Boliche
Brasil no primeiro semestre de 2021, deverão efetuar o pagamento da
semestralidade da confederação, no valor de R$ 60,00 diretamente no site
www.bolichebrasil.com.br.
Até o dia 05/02/2021 será informado aos atletas o posicionamento nas pistas de
cada turno/rodada.
3. DIVISÕES, HANDICAP E FORMA DE DISPUTA
3.1 As divisões masculinas e femininas serão limitadas ao total de 27 vagas, sendo
que a Divisão Feminina deverá ter no mínimo 6 (seis) atletas inscritas; caso
contrário, disputarão junto com a categoria Masculina, em divisão única.
3.2 Cada atleta (masculino ou feminino) terá um handicap calculados da seguinte
forma:
Handicap = (190 – (Media do jogador do ranking MT divulgado em 01/02/2021)) X
0,90, sendo mínimo 0 e máximo 60. Exemplo: media do jogador é 140, Hc = (190140) X 0,90 = 45
Nota: para atletas iniciantes que ainda não constam no ranking, o handicap será
calculado pela Comissão Organizadora após realizado 3 (três) primeiras partidas
desse atleta.
O handicap definido será válido em todas as linhas e fases do Torneio.
3.3 Forma de disputa
Serão jogadas 10 partidas classificatórias, sendo 6 partidas no sábado e 4 partidas
no domingo, classificando 16 atletas para as Oitavas de Finais. Os oitos atletas
vencedores das Oitavas de Finais se enfrentam nas Quartas de finais. Os vencedores
desta fase disputam as Semifinais. E os ganhadores das Semifinais disputam o título.
Nota 1 – O Feminino (mínimo de 6 atletas inscritas) disputarão a partir das Quartas
de Finais.
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Os jogos das finais são em uma única partida e em caso de empate a vitória é do
jogador melhor classificado nas 10 primeiras partidas.
Os jogos das finais serão conforme diagrama abaixo:
Oitavas de Finais:
Jogo 1: 1o colocado x 16o colocado
Jogo 2: 2o colocado x 15o colocado
Jogo 3: 3o colocado x 14o colocado
Jogo 4: 4o colocado x 13o colocado
Jogo 5: 5o colocado x 12o colocado
Jogo 6: 6o colocado x 11o colocado
Jogo 7: 7o colocado x 10o colocado
Jogo 8: 8o colocado x 9o colocado
Quartas de finais:
Jogo 9: vencedor do jogo 1 x vencedor do jogo 8
Jogo 10: vencedor do jogo 2 x vencedor do jogo 7
Jogo 11: vencedor do jogo 3 x vencedor do jogo 6
Jogo 12: vencedor do jogo 4 x vencedor do jogo 5
Semifinais:
Jogo 13: vencedor do jogo 9 x vencedor do jogo 12
Jogo 14: vencedor do jogo 10 x vencedor do jogo 11
Finais:
Será entre os dois vencedores do jogo 13 e 14.
Nota 2 – Não haverá disputa pelo 3º lugar, os perdedores das Semifinais serão
considerados 3º colocados.
4. ATRASOS
Qualquer participante que se atrasar para o início da rodada, poderá iniciar sua
participação na pista designada, respeitando o frame e ordem de jogo em vigor,
computando-se zero para os frames já completados.
Só será permitida a permanência na área de jogo dos atletas que estiverem jogando
o turno, e pessoas autorizadas pela organização do evento. Pessoas estranhas ao
evento deverão permanecer atrás da área de jogo.
5. POSICIONAMENTO E CONDICIONAMENTO NAS PISTAS
O posicionamento dos Atletas seguirá o Mapa de Pistas estabelecido pela
Organização.
O condicionamento das pistas/passagem de óleo será de 38 pés house shot.
Após o término de cada partida, os atletas movimentarão uma pista a direita. Em
caso de quebra da pista, os respectivos atletas serão direcionados para outra pista
designada pela coordenação, mantendo-se os pontos obtidos até o momento da
migração de pista (com marcação pela máquina ou manualmente, conforme a
situação exigir) e após concluída a partida, retornarão para a pista sequencial
programada. Este procedimento será aplicado enquanto a pista permanecer
quebrada.
6. PREMIAÇÃO
Serão premiados os atletas das categorias Masculino e Feminino:
• Troféu para 1º, 2º e 3º colocados com Handicap após as finais
• Maior Partida – com Handicap
• Maior Partida – sem Handicap
• Medalhas - até o 3° colocado na fase All-Events (10 partidas)

FEDERAÇÃO DE BOLICHE DE MATO GROSSO

7. UNIFORME
Os atletas deverão participar desde a primeira rodada do evento com camisas
alusivas ao boliche e será permitido o uso de bermudas
8. CONSUMO DE COMIDA, BEBIDA E CIGARRO
Não é permitido portar ou consumir comida na área de jogo (exceto barras de
cereal/proteína/doces ou frutas. É proibido o consumo de bebidas alcoólicas durante
as partidas e seus intervalos. O consumo de bebida alcoólica somente será
permitido após a competição, fora da área de jogo. O atleta que for pego
consumindo álcool durante o turno será imediatamente excluído do torneio.
É proibido o fumo durante o turno que o atleta esteja jogando, mesmo que em área
designada para tal. Após o jogo, o atleta deverá respeitar a legislação local vigente
quanto ao fumo. A partida de um jogador pego fumando, durante o seu transcorrer,
será zerada para efeito de pontuação e all-events. Caso o jogador seja pego fumando
entre as partidas, será zerada a partida subsequente. Em caso de reincidência, o
jogador será excluído do torneio.
9. DO USO DE 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.
10. JOGO LENTO E LINHA DE FALTA
O jogador deve estar pronto para jogar quando for sua vez e não deve atrasar o
arremesso quando as pistas à sua esquerda e direita estiverem livres (1 pista de
cortesia). O jogador deve obedecer 1 pista de cortesia a todo momento.
O jogador que pisar ou ultrapassar a linha de falta, havendo pelo menos duas
pessoas a confirmar a infração, é marcado 0 (zero) na respectiva jogada.
11. DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos omissos ao presente regulamento serão resolvidos pela Diretoria da
BOLICHE-MT.

FEDERAÇÃO DE BOLICHE DE MATO GROSSO

Tereza Nobuko Belmonte
Presidente

Felipe Ventura
Diretor Técnico

