FEDERAÇÃO DE BOLICHE DO PARANA

TAÇA PARANA - 2021
1- DATA, LOCAL e HORÁRIO
1.1 – A TAÇA PARANA 2021 será realizado nas dependências do ESTAÇÃO BOLICHE, localizado no
SHOPPING CIDADE, nos dias 21, 22 e 23 de Maio de 2021, conforme a seguir:
Sexta-feira - 21/5: 1º turno às 08h30 e eventual 2º turno (previsão) às 13h30;
Sábado - 22/5: 1º turno às 08h30 e eventual 2º turno (previsão) às 13
h30;
Domingo – 23/5: 1º turno às 08h30 e eventual 2º turno (previsão) às 13h30.
Serão jogadas 18 partidas, sendo seis partidas na sexta-feira, seis no sábado, e seis partidas no
domingo. No primeiro turno jogam as Divisões Femininas e a 1ª Divisão Masculina e Mista. No
eventual segundo turno jogam a 2ª e 3ª Divisões Masculinas e Mistas. Estas divisões poderão sofrer
alterações de acordo com o número de participantes e quantidade de turnos.
2 - Inscrições – vagas, valor, prazo e formas de pagamento:
As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pelo e-mail federacaopr@bolichebrasil.com.br até o dia
19/05/2021. Os atletas e suas respectivas divisões serão divulgados no dia 20/05/2021. O valor da
inscrição será de R$ 320,00 (Trezentos Reais) e o pagamento pode ser efetuado ate o dia
21/05/2021(primeiro dia do torneio), na seguinte conta corrente:
MERCADO PAGO: 323
Agencia: 0001
Conta.: 2467137464-6
Pix (email): lucascdearaujo@gmail.com
Lucas Castilho de Araujo
O comprovante deverá ser enviado para a FBPR no e-mail federacaopr@bolichebrasil.com.br.
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 01/04/2021.
As duplas mistas disputarão as premiações do evento juntamente com a divisão masculina na qual a dupla
se enquadrar.
A classificação das duplas em divisões será de responsabilidade da FBPR.
Dependendo do número de duplas inscritas na categoria feminina, poderemos ter divisão única.
A FBPR 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 18 partidas.
5. Premiação por divisão
• As 3 melhores duplas;
• A melhor partida de dupla;
• Os 3 primeiros colocados no individual;
• A melhor partida individual;
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8-ATRASOS
7.1 Qualquer participante que se atrasar para o início da rodada, poderá iniciar sua participação no par
de pistas designado, respeitando o frame e ordem de jogo em vigor, computando-se zero para os
frames já completados
8 - UNIFORME
8.1 - Os atletas deverão participar desde a primeira rodada do evento com camisas alusivas ao boliche.
Será permitido o uso de bermudas
9 - POSICIONAMENTO E CONDICIONAMENTO NAS PISTAS
9.1 – Após encerrado as inscrições serão definidos o posicionamento nas pistas.
9.2 – O condicionamento das pistas na passagem de óleo será de 38 pés.
9.3 – Tempo de cada partida - Pede-se aos atletas que evitem o jogo lento, para o bom andamento
das partidas.
10 – FUMO, BEBIDA E ALIMENTOS
11.1 - 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
penalização será de zeramento total da 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 respeitado e recomenda-se 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-se
dos balcões ou mesas localizadas fora da área de competição.
11 – USO DE PÓS E SUBSTANCIAS INDEVIDAS
12.1 - 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.
12 - Os casos omissos serão resolvidos pela FBPR.
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