TAÇA BRASÍLIA – 2021
REGULAMENTO
A Federação de Boliche do Distrito Federal – FBDF comunica que estão abertas as inscrições
para a TAÇA BRASÍLIA - 2021, evento homologado para o Ranking da Boliche Brasil e 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:
A Taça Brasília será disputada nas dependências do boliche Striker Casual Bowling, no
Shopping Pier 21, nos dias 12, 13 e 14 de março de 2021, em dois turnos, conforme a seguir:
Sexta-feira - 12/3: 1º turno as 08h30 e o 2º turno (previsão) às 14h30;
Sábado - 13/3: 1º turno as 08h30 e o 2º turno (previsão) às 14h30;
Domingo – 14/3: 1º turno as 08h30 e 2º turno (previsão) às 13h30.
Serão jogadas 20 partidas, sendo sete partidas na sexta-feira e no sábado, e seis partidas no
domingo. No primeiro turno jogam as Divisões Femininas e a 1ª Divisão Masculina e Mista. No
segundo turno jogam a 2ª e 3ª Divisões Masculinas e Mistas.
Na eventualidade de termos mais de 96 atletas inscritos, será criado o 3º turno, jogado de
quinta a sábado, 11 a 13 de março, com previsão de início às 19h40.

2. Inscrições – vagas, valor, prazo e formas de pagamento:
As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pelo e-mail suafbdf@gmail.com até o dia
28/02/2021. Os atletas e suas respectivas divisões serão divulgados no dia 04/03/2021.
O valor da inscrição será de R$ 390,00 (Trezentos e Noventa Reais) para os atletas que
efetuarem o pagamento até o dia 28/02/2021, na seguinte conta corrente:
Banco Santander
Ag: 3971
Cta.: 01079993-8
Pix (cpf): 003.908.961-44
Jose Decio dos Santos Rodrigues Jr.
O comprovante deverá ser enviado para a FBDF no e-mail suafbdf@gmail.com.
Para os que optarem por pagar durante a Taça Brasília, o valor será de R$ 420,00
(Quatrocentos e Vinte Reais). Este valor será lançado diretamente no cartão de consumo do
atleta no primeiro dia de competição.
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Será cobrada, exclusivamente dos atletas da FBDF, a 1ª semestralidade, no valor de R$ 30,00
(Trinta Reais), daqueles que não participaram do Torneio Início, local.
Só poderá se inscrever o atleta que estiver cadastrado na Boliche Brasil e com a 1ª
semestralidade, no valor de R$ 60,00 (Sessenta Reais), paga. O cadastramento e pagamento
deverão ser efetuados no site www.bolichebrasil.com.br.

3. Forma de disputa:
Duplas masculinas, femininas e mistas, separadas por divisões, de acordo com o ranking
brasileiro vigente em 01/03/2020.
As duplas mistas disputarão as premiações do evento juntamente com a divisão masculina na
qual a dupla se enquadrar.
Eventual Divisão Juvenil será criada com o mínimo de 3 duplas.
A classificação das duplas em divisões será de responsabilidade da FBDF.
Dependendo do número de duplas inscritas na categoria feminina, poderemos ter divisão única.
A FBDF se reserva o direito de garantir três vagas para duplas convidadas nas divisões
principais que se formarem, visando evitar distorções.
A classificação final será pela totalidade de pinos derrubados ao final das 20 partidas.

4. Condicionamento:
Será utilizado o condicionamento Taça Brasília 2021 – 40,5 pés.
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5. Premiação por divisão, inclusive eventual juvenil sub-21:
• As 3 melhores duplas;
• A melhor partida de dupla;
• Os 3 primeiros colocados no individual;
• A melhor partida individual;

6. Uniformes e Máscaras:
É obrigatório que os atletas utilizem camisas iguais e alusivas ao esporte ou ao clube filiado.
Cada dupla masculina poderá utilizar calças ou bermudas, preferencialmente da mesma cor.
As mulheres poderão usar saias/bermudas/legging/calças, preferencialmente da mesma cor. É
vedado o uso de shorts e de calças ou bermudas de tectel, agasalho ou moletom. As duplas
mistas deverão também usar calças e saias/bermudas/legging, preferencialmente de mesma
cor.
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.

7. 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.

8. 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.
O atleta que alterar a superfície da bola durante a partida terá a linha anulada e receberá zero
como pontuação, incluído no all-events.
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9. 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: 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.
10. Fumo, bebidas e alimentos:
É proibido o fumo durante o turno que o atleta estiver jogando, mesmo que em área designada
para tal. Após o jogo, o atleta deverá respeitar a legislação local vigente quanto ao fumo. A
penalização será de zerar a partida que esteja em jogo ou da subsequente, se o delito for
constatado em intervalo entre partidas. Em caso se reincidência, o jogador será excluído do
torneio. Não será permitido consumir bebidas alcoólicas durante o jogo. Após o encerramento
de seus turnos, a liberalidade do consumo de bebidas alcoólicas será respeitada e recomendase veementemente ao(s) atleta(s) que não esteja(m) trajado(s) com uniformes/camisetas
alusivas ao esporte. O consumo de demais bebidas e alimentos será permitido fora da área de
jogo, devendo os atletas utilizarem os balcões ou mesas localizadas fora da área de
competição.
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11. Disposições Finais:
É obrigação dos atletas verificarem 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 sua correta anotação.
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. Os casos omissos serão
resolvidos pela FBDF.

Brasília, 10 de janeiro de 2021.
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