TORNEIO DE DUPLAS – 2022
REGULAMENTO
A Federação de Boliche do Distrito Federal – FBDF comunica que estão abertas as
inscrições para o TORNEIO DE DUPLAS - 2022, evento homologado para o Ranking
da FBDF. A competição é aberta a todos os praticantes de boliche e será disputada
nas seguintes condições:

1. Local de disputa, datas e horários:
O Torneio de Duplas - 2022 será disputado nas dependências do Boliche Striker
Casual Bowling, no Shopping Píer 21, às terças-feiras e aos sábados, nas datas abaixo
relacionadas:
Terças: 12, 19 e 26/04; 03/05, sempre às 19h40;
Sábados: 23 e 30/04; 07, às 10h00, e 14/05 às 09h00;
Final: Sábado, dia 14 de maio, às 09h00.
*Obs: fica reservado o dia 10/05 para eventuais reposições, em especial
àqueles que se ausentarem no dia 30/04 por conta da Taça Recife.
Serão jogadas três rodadas de SEIS partidas, cada, e uma última de quatro partidas, em

um total de 22 linhas.

2. Inscrições individuais – vagas, valor, prazo e formas de pagamento:
As inscrições deverão ser feitas pelo e-mail suafbdf@gmail.com ou pelos WhatsApp
FBDF Geral – SÓ BOLICHE – até o dia 08/04/2022. As duplas serão conhecidas após
a conclusão da segunda rodada.
Na mensagem de inscrição, o atleta deverá indicar o dia de preferência de jogo, sendo
que o número de vagas às terças-feiras está limitado em 12 atletas. Nas terças,
terão prioridade os atletas que não participaram do Torneio Início por não
poderem jogar aos sábados; a prioridade seguinte será a ordem de solicitação de
inscrição.
O valor de inscrição é de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) e deverá ser paga até o
início da terceira rodada.
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Os jogadores participantes deste Torneio deverão estar em dia com a primeira
semestralidade de 2022, da FBDF, no valor de R$30,00.

Os atletas têm três opções para efetuar os pagamentos: em dinheiro; na modalidade
PIX (jms.bel@gmail.com – Jamil Messias Sales); e transferência bancária para
Bco.001(BB), Ag. 1882-1 (se for DOC não precisa o dígito), Cta.nº 173.830-5.
Só poderá se inscrever o atleta que estiver cadastrado na Boliche Brasil e com a
primeira semestralidade de 2022, no valor de R$60,00 (sessenta reais), paga – o
cadastramento
e
pagamento
deverão
ser
feitos
no
sítio
http://sge.bolichebrasil.com.br/site/login .

3. Forma de disputa:
O Campeonato terá DUAS divisões de duplas, sem handicap.
As duplas e as divisões serão formadas ao final da SEGUNDA rodada (todos os
jogadores deverão ter jogado, no mínimo, 12 partidas), de acordo com a ordem das
médias individuais no all events, conforme a seguir: o primeiro formará dupla com o
último; o segundo formará dupla com o penúltimo; o terceiro, com o
antepenúltimo, seguindo-se essa ordem até todas as duplas estiverem formadas.
Por conseguinte, as duplas poderão ser mistas.
Após a formação das duplas seus integrantes NÃO têm a obrigatoriedade de
jogar no mesmo dia, continuando a jogar nos dias por eles escolhidos, se assim
preferirem.
Caso o número de duplas inscritas seja ímpar, as divisões terão números diferentes de
integrantes (uma dupla a mais ou a menos), a ser definido pela Federação.
Se o número de inscritos individualmente for ímpar, o(a) jogador(a) que “sobrar” na
formação das duplas (CORINGA) terá suas partidas multiplicadas por DOIS e, no
caso de se classificar para as finais, jogará todos os frames das partidas (finais
com formato Baker).
A formação das divisões individuais masculinas não seguirá necessariamente a mesma
das duplas.
Finais:
As QUATRO duplas com melhor média de cada divisão jogarão as finais em melhor
de TRÊS partidas, no formato baker (o/a CORINGA jogará sozinho/a), sendo assim
os confrontos:
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Jogo 1: 1ª x 4ª;
Jogo 2: 2ª x 3ª;
Jogo 3: Perdedora do Jogo 1 x Perdedora do Jogo 2 (disputa do 3º lugar);
Jogo 4: Vencedora do Jogo 1 x Vencedora do Jogo 2 (Final).
Formato Baker: um integrante da dupla jogará o 1º, 3º, 5º, 7º e 9º frame de cada
partida; o outro integrante jogará o 2º, 4º, 6º, 8º e 10º frame delas.
As duplas poderão mudar a ordem de saída de seus jogadores na segunda e terceira
partida – se houver – dos confrontos.
As vagas nas finais serão adquiridas nas 22 partidas a serem jogadas durante as
quatro rodadas do evento. Caso uma ou mais duplas não puderem participar das finais,
ela(s) não será(ão) substituída(s) por outra(s) não classificada(s). Seu(s)
adversário(s) nas finais vencerá(ão) por WO.

4. BLINDs, Adiantamentos, Reposições e Substituições:
Será permitido o uso de BLIND, a saber:
- Aos atletas que não tiverem concluído as 12 primeiras partidas até o final da segunda
rodada, será considerado DOIS tipos de blinds: o primeiro será definido pela média no
Campeonato em disputa, sem desconto, APENAS para a definição (mais real) de
suas médias na formação das duplas. O segundo, pela média no Campeonato em
disputa, menos 10 pontos, para o all events de classificação.
*Obs: será considerado o dia 07/05 como o final da segunda rodada por
consequência das ausências no segundo sábado do Torneio, dia 30/04.
- Nas demais ausências, definido pela média no Campeonato em disputa, menos 10
pontos.
Serão permitidos adiantamentos e reposições de rodadas e/ou partidas – desde que
haja vagas disponíveis nos dias pretendidos.
As reposições de partidas da SEGUNDA rodada (após 07/05) valerão exclusivamente
para o all events individual.
Não serão permitidas substituições de jogadores.

5. Condicionamento:
O condicionamento será o recreativo “A22 BSB 2”, de 40 pés.
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6. Premiação
Serão premiados:









Duplas 1as, 2as e 3as colocadas de cada divisão após as finais;
Maior partida de duplas de cada divisão;
Maior série de duplas de cada divisão dentre as três primeiras rodadas (mínimo
de seis partidas);
Maior partida individual de cada divisão;
Maior série individual de cada divisão dentre as três primeiras rodadas (mínimo
de seis partidas);
1º, 2º e 3º colocados no all events geral com handicap;
Maior partida individual com handicap;
Maior série individual com handicap.

7. Uniforme:
Os integrantes de cada dupla deverão jogar com camisas preferencialmente iguais e
preferencialmente também alusivas ao boliche ou ao clube filiado. Será permitido o uso
de bermudas.
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8. Uso de Pós e Substâncias Indevidas:
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.

9. 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 International
Bowling Federation – IBF serão permitidos entre partidas, desde que sejam feitos fora
da área de jogo e que não atrase a próxima jogada do jogador. Será considerado “entre
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://bowling.sport, seção Acceptable Ball Cleaners/Polishes.
O atleta que alterar a superfície da bola durante a partida terá a linha anulada e
receberá zero como pontuação, incluído no all events.
10. Ritmo de jogo:
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.
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:
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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. Disposições Finais:
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 partida.
Os casos omissos serão decididos pela FBDF.
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 serão analisadas e passíveis de punição pela diretoria da FBDF.
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