
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO BOLICHE 

 

Crianças e Adolescentes - 8 a 17 anos 

Terça a quinta-feira: das 14 às 17h30 

Sexta-feira: 12 às 18h (Livre) 

Sábado: 8 às 18h (Livre) 

Domingo e Feriado: 8h às 11h30 

 

Adultos  

 

Terça a quinta-feira:  18 às 22h 

Sexta-feira: 12 às 18h (Livre) 

Sábado: 8 às 18h (Livre) 

Domingo e Feriado: 12 às 18h 

 

 

Normas e Regras Básicas para Prática do Boliche 

Para a prática do boliche, deverão ser atendidas as Normas e 
Regras Básicas Internas de Boliche, que se encontram também 
nos cartazes expostos na entrada e no interior do recinto do 
boliche. 

 

Normas do Boliche Jaraguá Country Club 
 



 

1 – Os dias e horários de funcionamento, incluindo a distribuição por faixa 
etária, estão afixados na entrada do boliche. 
 
2 – Pelas características especiais deste esporte, é proibida a entrada de 
pessoas: com traje de banho, com corpo ou roupas molhadas; sem 
camisa; e com os pés sujos de areia ou terra, bem como praticar boliche 
sem camisa. 
 
3 – Só é permitido jogar boliche descalço ou com sapatos apropriados, 
para evitar danificar a área de lançamento das bolas de boliche. 
 
4 - É proibido fumar dentro do recinto do boliche e comer ou beber no 
interior da área de jogo. 
 
5 - Como medida de segurança, para as crianças e para o Clube, é 
estipulada a idade mínima de 8 (oito) anos para a prática deste esporte, 
considerando-se o peso da bola e os impactos à coluna vertebral das 
crianças. 
 
6 – Crianças só poderão jogar com os pais no horário destinados aos 
adultos se as duas pistas estiverem vazias. Caso chegue algum outro 
adulto, no término da partida a pista deverá ser cedida. 
 
7 - Adultos só poderão jogar com os filhos no horário destinado às crianças 
se as duas pistas estiverem vazias. Caso chegue alguma outra criança, no 
término da partida o adulto deverá ceder à pista. 
 
8 - O boliche é de uso de associados do Clube e seus dependentes. A 
exceção é por ocasião da realização da “Taça Jaraguá” quando haverá 
convidados especiais. Em caso do boliche estiverem com as duas pistas 
ocupadas, chegando algum associado, o convidado deverá dar 
preferência para o sócio ao término de sua partida. O convidado poderá 
jogar em caso de duas pistas vazias. 
 
9 - O desrespeito a esta Norma Interna e quaisquer atitudes que vierem 
prejudicar o esporte e seus equipamentos poderá implicar em punição por 
parte da Diretoria Executiva do Jaraguá. 
 
10 – Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da Área ou 
remetidos para a Diretoria Executiva do Jaraguá para as devidas 
providências. 
 
 

REGRAS BÁSICAS INTERNAS ESTABELECIDAS PARA 
A PRÁTICA DO BOLICHE 



 
 

1 – Poderão participar de uma partida no máximo de 8 (oito) atletas, sendo 4 
(quatro) em cada pista. Os excedentes deverão anotar seus nomes no quadro 
de espera, para a próxima partida. Não é permitido anotar nomes de quem não 
esteja presente. 
 
2 – A cada final de partida, havendo uma ou mais pessoas no quadro de espera, 
cederão o lugar os atletas que menos pontuarem da seguinte forma: 
 

a – Até 4(quatro) atletas, para a entrada de até outros 4(quatro) que 
estiverem inscritos; 
 
b – Se os inscritos no quadro de espera forem mais de 4(quatro), e os 
4(quatro) primeiros colocados já estiverem na pista por 2(duas) ou mais 
partidas consecutivas, deverão os mesmos, por ordem de menor 
pontuação, ceder o lugar aos inscritos, tendo o direito de assumir o inicio 
da lista do quadro de espera para retorno na próxima partida; e 
 
c– Em caso de empate entre dois ou mais atletas, para se definir quem 
permanecerá na pista, cada atleta arremessará uma bola até definir quem 
deterá o maior número de pinos derrubados. 
 

3 – Terminada uma partida, se o(s) inscrito(s) não estiver(em) presente(s) no 
recinto do boliche ao ser chamado, terá(ão) seu(s) nome(s) apagado(s) do 
quadro de espera. 
 
4 – O atleta que se ausentar da partida, sem motivo justificado, por 2 (dois) 
frames consecutivos, estará excluído da partida. 
 
5 – Não é permitido que 2(dois) atletas joguem juntos no mesmo frame. 
 

6 - Os jogadores devem observar sempre uma pista de cortesia nos momentos 
de seus arremessos. Quando um dos jogadores estiver executando o seu 
arremesso o outro jogador deverá aguardar o término desse arremesso.  
 
7 – Somente o jogador da vez deve permanecer na área de jogo. 
 
8 – As bolas de boliche com pesos inferiores a 11 libras são de uso exclusivo 
pelas crianças e mulheres. 
 
9 - O desrespeito a esta Norma Interna e quaisquer atitudes que vierem 
prejudicar o esporte e seus equipamentos poderá implicar em punição por parte 
da Diretoria Executiva do Jaraguá. 
 
10 – Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da Área ou remetidos 
para a Diretoria Executiva do Jaraguá para as devidas providências 
 



COMO EFETUAR OS CÁLCULOS DA PONTUAÇÃO 

DE BOLICHE 

 

 Um jogo é composto por 10 frames 
 Em cada freme podem ser arremessadas até 2(duas) bolas 
 Caso faça ”Strike” (derrubar todos os pinos na primeira bola), não 

deverá ser arremessada a segunda bola 
 No 10º frame poderá ganhar uma bola extra, caso faça um “Spare” 

(derrubar todos os pinos com a segunda bola) 

 Se fizer um “Strike” no 10º frame ganhará duas bolas extras 

  

 

Uma partida consiste em dez “frames”, sendo que em cada um deles o 
jogador tem direito ao arremesso de até duas bolas de boliche. Cada pino 
derrubado vale um ponto. Quando o jogador derrubar os dez pinos na 
primeira bola, ele fez um “Strike”, e se derrubar os dez pinos na segunda 
bola, ele fez um “Spare”.  Um "Strike" vale 10 pontos mais a soma do(s) 
pino(s) derrubado(s) nos dois próximos arremessos e um "Spare" vale 10 
pontos mais a soma do(s) pino(s) derrubado(s) no primeiro próximo 
arremesso. Desta forma, quanto mais"Strikes"consecutivos forem feitos, 
maior a pontuação total obtida. Se um atleta consegue dois "Strikes" 
seguidos, ele faz um “ligue”, se ele consegue três, um “tri-ligue”, e assim 
por diante. O número máximo de pontos numa partida é 300, o que equivale 

a 12 "Srikes"consecutivos numa partida. 
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