BOLICHE JARAGUÁ COUNTRY CLUB
REGULAMENTO DO TORNEIO DE DUPLAS COM HANDCAP
2021
1 - Forma de disputa
O Torneio de duplas de 2021 será disputado em divisão única, com handcap
(hcp), em 15 linhas, divididas em 3 rodadas de 5 linhas, válido para o ranking
2021.
Para o cálculo do hcp será adotada a seguinte metodologia:
 Mulheres, atletas com deficiência física e homens com idade superior ou
igual a 80 anos:



Demais atletas inscritos:

Para todos os atletas:
- Na 1ª rodada, a média all-event será a média de pinos derrubados pelo
atleta nas 5 linhas da 1ª rodada.
- Para a 2ª rodada, será mantido o mesmo hcp obtido na 1ª rodada.
- Na 3ª rodada, a média all-event será recalculada utilizando-se a média
de pinos derrubados nas 10 linhas das duas rodadas iniciais.
- Nos jogos a serem disputados na final, a média all-event será obtida
das 15 linhas jogadas nesse torneio.
02 – Datas e Horários
Data inicio:
14/08/2021
Data término : 19/09/2021

Dias da Semana

Número de Vagas

Sábados

4 (quatro)

Domingos

4 (quatro)

Terças-feiras

3 (três)

Quartas-feiras

3 (três)

Quintas-feiras

3 (três)

Finais: dia 19/11/2021 (domingo)
Horário: 12:00hs

As inscrições serão confirmadas, por ordem de chegada, até o número total de
vagas disponibilizadas.
Nos sábados os jogos terão início às 09:00hs e nos domingos às 12:00hs. Nas
terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras os jogos terão inicio às 19:00hs. Os
atletas poderão entrar no jogo até o 4 o frame da rodada.
Se houver vagas as duplas poderão antecipar ou repor rodadas em quaisquer
semanas, desde que previamente comunicado e aprovado pelos João Paulo ou
Ricardo.
Haverá 10 minutos de aquecimento no inicio das rodadas.
03 – Finais
Classificam-se 3 duplas melhores colocadas. Se houver empate, a dupla
melhor classificada será a que for constituída pelo atleta mais idoso.
1ª rodada:
2ª colocada x 3ª colocada
2ª rodada:
1ª colocada x vencedor da 1ª rodada
Se a vitória for do vencedor da 1ª rodada, será disputada uma 3ª rodada:
1ª colocada x vencedor da 1ª rodada, sendo declarada dupla campeã a
vencedora desses confrontos.
Observação: se houver empate nas rodadas das finais, roll-off para desempate.
Um jogador escolhido pela dupla joga um frame. Em caso de “spare” a
contagem do frame será 10 + pinos derrubado no primeiro arremesso. O
“strike” valerá 30 pinos. A dupla vencedora é a que somar número maior de
pinos.
04 – Premiação:
1º lugar - troféu
2º lugar – medalha
3º lugar – medalha
Serão também premiados com medalhas os atletas com melhor linha e/ou com
melhor série. Se houver algum empate tanto na série, tanto na linha, a dupla
premiada será a que for constituída pelo atleta mais idoso.

05– Blind, Faltas e Trocas :
A dupla que não completar as 3 rodadas no período estabelecido desse torneio
estará desclassificada.

Em caso de um dos integrantes da dupla não poder jogar, poderá utilizar
reserva, que não esteja participando desse torneio. O reserva deverá ser
associado do Jaraguá Club.
Caso a dupla não consiga reserva para jogar, poderá ser utilizado “blind”.
(“blind” – média das rodadas anteriores subtraída de 10 pinos, para cada
constituinte da dupla).
06 – Condicionamento das Pistas:
O condicionamento será 39 pés, rebatido a 22 pés. O mesmo que estará
disponível para prática do boliche nos dias que antecederem a data do inicio
desse torneio.
07 – Uniforme e Sapatos:
Pede -se o uso de camisas iguais para duplas, alusivas ao boliche.
Para a participação nesse torneio será obrigatório o uso de sapatos
específicos para prática do boliche. Essa obrigatoriedade tem como objetivo
evitar que as áreas de arremessos sejam afetadas pela umidade de pés
descalços ou sejam alteradas pelo uso de calçados inadequados.
08 – Valor da Inscrição
O valor cobrado por atleta será de R$ 30,00 (trinta reais) a ser descontado em
boleto, juntamente com a taxa de Manutenção de Associado do Jaraguá
Country Club.
Aos inscritos no Torneio Início de 2020 que já foi descontado o valor de R$
30,00 (trinta reais), em boleto juntamente com a taxa de Manutenção de
Associado do Jaraguá Country Club, ficarão isentos de pagamento da inscrição
deste torneio ou do próximo torneio de boliche que participarem.
As inscrições poderão ser feitas a partir de 21/07/2021(quarta-feira,
preferencialmente através do telefone 3490.9138 (João Paulo ou Ricardo) ou
pelo whatsApp do grupo de boliche.
09– Considerações Finais:
 Os atletas inscritos neste campeonato concordam com os termos nele
especificados.
 Casos omissos serão resolvidos pela assessoria juntamente com a
diretoria da área do tatu.
 Reclamações e/ou Sugestões deverão ser entregues por escrito a
assessoria do boliche.

