FEDERAÇÃO DE BOLICHE DE MATO GROSSO
REGULAMENTO TAÇA VÁRZEA GRANDE 2022

DATAS, HORÁRIO E LOCAL
1. A TAÇA VÁRZEA GRANDE 2022 será realizada nos dias 14 e 15/05/2022 no Gran Boliche – Várzea
Grande Shopping, em turno único, com início às 09h00 (início do bate bola) com limite de 15
(quinze) vagas de Duplas.
2. As Duplas poderão ser formadas por atletas Feminino, Masculino ou Mista, independente de
pontuação no Ranking MT e classificadas em 1ª e 2ª Divisão Masculino e 1ª Divisão Feminina.
Duplas Mistas disputarão junto com a Divisão Masculina.
3. Poderão se inscrever no Torneio, os atletas filiados à Boliche MT, com plano de mensalidades
atualizados/quitados.
Nota: atletas inadimplentes 2021, deverão regularizar a pendência para participar de torneios
oficiais.
4. A organização do evento será de responsabilidade da Boliche MT - Federação de Boliche de Mato
Grosso e válido para o Ranking MT.
INSCRIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO
5. 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 22:59 horas do dia 10/05/2022 (horário local).
6. O valor será de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por atleta, para pagamento até o dia
10/05/2022. Após esta data e até antes do início do bate bola, no dia 14/05/2022, será cobrado o
valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais).
7. O pagamento poderá ser efetuado em espécie ou por transferência bancária, para a conta abaixo:
PIX 65992568600 (celular) Josélia Lopes Moreno,
Para Ted/Doc - CPF 453.419.311-49 – Banco 341 Itaú, conta 004062672-3
Nota: Os atletas que não participaram de torneios oficiais válidos para o ranking da Boliche MT e
Boliche Brasil, em 2022, deverão efetuar o pagamento da semestralidade da Confederação, no
valor de R$ 60,00 diretamente no site https://sge.bolichebrasil.com.br/site/login
DAS DIVISÕES E FORMA DE DISPUTA
8. As Duplas serão limitadas a 15 vagas, disputados em 1ª e 2ª Divisão Masculino/Mistas e Feminino
(divisão única), os quais serão classificados pelo somatório da média geral dos atletas da Dupla,
com base no Ranking MT atualizado após a Taça Cuiabá 2022.
9. A classificação dos atletas, no All Events Individual e nas Duplas, será de responsabilidade da
Boliche MT.
No dia 12/05//2022 será informado o Mapa de Pistas, com posicionamento dos atletas em cada
rodada.
Forma de Disputa
10. Serão jogadas 12 partidas, sendo 06 partidas no sábado e 06 partidas no domingo. Não haverá
final. As Duplas serão classificadas pela totalidade de pinos derrubados ao final das 12 partidas.
11. Disputarão individualmente, ALL EVENTS (total de pinos derrubados), Masculino 1ª e 2ª divisão e
Feminino com base no Ranking MT atualizado após a Taça Cuiabá 2022
Nota: Na categoria Feminino, somente haverá 2ª Divisão, desde que haja no mínimo 10 atletas
inscritas
ATRASOS
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12. 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.
13. 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.
POSICIONAMENTO E CONDICIONAMENTO NAS PISTAS
14. O posicionamento dos Atletas seguirá o Mapa de Pistas estabelecido pela Organização.
15. O condicionamento das pistas/passagem de óleo será de 38 pés house shot
16. Cada dupla jogará em um par de pistas e, depois de concluída uma linha, o jogador da pista ímpar
inverte com o jogador da pista par e a mudança de par de pistas para a direita, ocorrerá após a
dupla jogar duas linhas.
17. 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.
PREMIAÇÃO
18. Ao final do Torneio, serão premiados:
Troféu
 Duplas classificadas em 1º, 2º e 3º lugar
Medalhas:
 Os 03 primeiros colocados no Individual (All Events) de cada divisão.
 Melhor partida de Duplas de cada Divisão
 A melhor partida Individual de cada Divisão
Nota – No caso de empate em qualquer posição e forma de disputa, o critério de desempate será a
maior partida (na disputa de Duplas ou classificação All Events), persistindo o empate será considerada
a 2ª maior partida e assim sucessivamente.
UNIFORME
19. Os atletas da Dupla deverão participar desde a primeira rodada do evento com camisas iguais,
alusivas ao boliche e será permitido o uso de bermudas.
20. O uso de máscaras será facultativa conforme Decreto nº 9.015, de 23/03/2022, da Prefeitura
Municipal de Cuiabá.
CONSUMO DE COMIDA, BEBIDA E CIGARRO
21. 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.
22. 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.

FEDERAÇÃO DE BOLICHE DE MATO GROSSO
DO USO DE SUBSTÂNCIAS INDEVIDAS
23. 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.
JOGO LENTO E LINHA DE FALTA
24. 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.
DISPOSIÇÕES FINAIS
25. Ao realizar a inscrição, pelo site da Boliche Brasil, e pagamento à Boliche MT, todos os atletas
concordam integralmente com os termos de segurança impostos por questões de saúde e se
responsabilizam por cumpri-los integralmente.
26. Os casos omissos ao presente regulamento serão resolvidos pela Diretoria da BOLICHE-MT.
Cuiabá (MT), 25 de abril de 2022.
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