BOLICHE JARAGUÁ COUNTRY CLUB
REGULAMENTO DO TORNEIO DE DUPLAS CANADENSE, COM
HANDCAP, 2021
1 - Forma de disputa
No boliche coletivo, há um grande número de maneiras de competir. Um dos
mais divertidos e cheio de pressão, para os jogadores de boliche, são as
duplas canadenses.
De acordo com as regras de duplas canadenses, os dois componentes da
dupla alternam arremesso durante o jogo. Uma distinção importante: os
companheiros não alternam frames, assim um jogador não faz arremessos em
todos os frames ímpares e o outro nos frames pares, mas sim alternam
arremessos.
Como funciona
O jogador 1 faz o primeiro arremesso no primeiro frame. Se ele fizer “strike”, o
primeiro frame estará completo e seu companheiro da dupla fará o primeiro
arremesso do segundo frame. Se o jogador 1 não fizer “strike”, o jogador 2 fará
arremesso para derrubar os pinos restantes. O Jogador 1 então fará o primeiro
arremesso novamente no segundo frame.
Não importa qual seja o total de pinos derrubados por cada jogador ao longo da
partida, os dois componentes da dupla continuam alternando arremessos até o
final da partida.
Para conseguir uma partida perfeita de 300 em duplas canadenses, cada
jogador deverá fazer seis arremessos perfeitos, alternando a cada vez. Por
outro lado, se o jogador 1 nunca conseguir fazer “strike”, o jogador 2 passará a
partida inteira arremessando a 2ª bola para derrubar os pinos restantes.
Normalmente a ordem de arremessos muda durante a partida. Embora o ideal
para a dupla seria simplesmente alternar arremessos perfeitos, isso raramente
acontece. Ambos os jogadores precisam estar prontos para arremessos
perfeitos ou arremessos para derrubar os pinos restantes (“spare”) para ter
sucesso em uma partida de dupla canadense.
Estratégia
Duplas canadenses são interessantes para discussões de estratégia. A
estratégia mais óbvia seria colocar o melhor jogador, com maior frequência em
primeiro lugar, com o outro em segundo lugar. Para o primeiro frame, isso faz
muito sentido, mas digamos que o melhor jogador consegue fazer ‘strike” e, em
seguida, o segundo jogador faz arremesso e não consegue “strike”. O melhor
jogador agora é o segundo arremessador e ele pode errar. Então segundo
jogador não faz “strike” novamente e o melhor jogador não consegue fazer

“spare”. Isso pode se transformar em uma estratégia malsucedida, mas vale a
pena notar como pode ser difícil escolher uma estratégia.
Na maioria dos formatos de boliche, quando as escalações precisam ser
determinadas, as estratégias geralmente são baseadas no 10º frame. Você não
pode fazer isso em duplas canadenses porque não tem como saber com
certeza quem será o primeiro arremessador no 10º frame. Não tem nada a ver
com estratégia nesse ponto, e sim com o desempenho dos arremessadores ao
longo dos nove frames anteriores.
O décimo frame de uma partida de dupla canadense pode resultar em dois ou
três arremessos. Se você pudesse escolher quem lançaria o primeiro tiro, isso
ajudaria, já que provavelmente escolheria o melhor jogador para fazer o
primeiro arremesso, já que ele também poderia fazer o terceiro arremesso.
Como não há como garantir quem vai ser primeiro, a estratégia geralmente se
resume em como a dupla em particular se sente mais confortável.
O Torneio de duplas canadense de 2021 será disputado em divisão única, com
handcap (hcp), em 5 linhas, divididas em 1 rodadas de 5 linhas, não 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:

 média all-event do ranking 2021
Para os atletas que não constam do Ranking 2021:
 média all-event das 5 linhas jogadas
Para as duplas:
- Somatório dos handcaps dos dois componentes da dupla / 2
- Nos jogos a serem disputados nas finais, a média all-event será obtida
das 5 linhas jogadas nesse torneio.

02 – Datas e Horários
Data início:

27/11/2021

Data término: 05/12/2021
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 e Festa de Confraternização: dia 05/12/2021 (domingo)
Horário: 09:00hs
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 4o 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 a dupla vencedora será
a com maior soma das idades da dupla.

04 – Premiação

Não haverá premiações com troféu e medalhas oferecidas pelo Jaraguá
Country Club, por se tratar de um torneio de boliche festivo. As premiações
serão oferecidas pelos participantes desse torneio, através de uma contribuição
voluntária no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) por duplas inscritas.
05– Blind, Faltas e Trocas
A dupla que não completar as 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.
06 – Condicionamento das Pistas
O condicionamento será 35 pés, rebatido a 20 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 – Inscrição
As duplas inscritas que estiverem interessadas em participar das premiações
deverão contribuir voluntariamente com valor de R$ 60,00 (sessenta reais) a
ser recolhido na 1º rodada deste torneio.
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 para
a assessoria do boliche.

