
XXVIII TAÇA RIO       

Rio de Janeiro – 2017 

 

Comunicado 01 
– 15 de fevereiro de 2017 – 

 
A Federação de Boliche do Rio de Janeiro – FBRJ, CONVIDA 

todos os praticantes do desporto para a XXVIII Taça Rio – 2017, a ser disputada nas 
seguintes condições:  

1. Data: 29, 30 de Abril e 01 de Maio de 2017 (Sab, Dom e Seg.). 

2. Local: Rio de Janeiro – RJ (Boliche Social Club Barra). 

3. Horários: Turno único ás 09:00hs – sábado, domingo e segunda. 

4. Partidas: Total de 20 (vinte) partidas, sendo 7 (sete) nos 2 primeiros dias 
(sábado e domingo) e 6 (seis) no último dia (segunda). 

5. Preço:  R$ 320,00  

6. Preço Promocional:  Os quinze primeiros atletas de fora do estado que se 
inscreverem para a Taça Rio que estejam inscritos também no 
Brasileiro de Clubes pagarão somente o preço simbólico de 
R$ 120,00 de inscrição. Para garantir este preço o valor tem 
de ser pago na data do Brasileiro de Clubes. 

7. Confraternização: A inscrição inclui 1 Almoço Grátis no Boliche. 

8. Inscrições: Devem ser feitas pelo email danilovrocha@yahoo.com.br, 
sendo por ordem de inscrição, até o dia 12 de abril de 2017 
(quarta). Após esta data, sob consulta à FBRJ.  

9. Condicionamento: pattern único, a ser definido e divulgado antes do evento. 

10. Ranking: Evento homologado para o ranking CBBol e para os rankings 
da FBRJ. 

11. Classificação: As divisões serão formadas de acordo com a classificação ao 
final do segundo dia do evento. O número de divisões 
dependerá da quantidade de duplas inscritas, mais sabendo 
que cada divisão terá um máximo de 10 duplas. 

12. Forma de disputa: Acúmulo de pinos durante a fase classificatória e final por 
pontos dentro da divisão. Não havendo número superior a 4 
duplas femininas, estas jogarão o torneio em igualdade de 
condições com todas as outras duplas. Sendo o All Events 
separado por categoria. Maiores detalhes no regulamento  
postado em nosso site: www.fbrj.com.br 

13. Premiação: Serão premiados as 3 melhores duplas classificadas e a melhor 
partida de cada divisão; e as 3 melhores médias individuais e a 
melhor partida individual de cada divisão. 

 A FBRJ agradece o apoio do Boliche Social Club na 
realização da Taça Rio, parceria esta fundamental para o 
crescimento do esporte em nosso estado. 

 

FEDERAÇÃO DE BOLICHE DO RIO DE JANEIRO 
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