
																																																									XXX	Taça	BH	de	Boliche	2017																		

																																
																																							REGULAMENTO																																		

                                                               

1 – DATA, LOCAL e HORÁRIO 

1.1 - A XXIX TAÇA BH de BOLICHE - 2016 será realizada nas dependências do BOLICHE DEL REY localizado no Shopping Del Rey, 2.º piso, (31-
3415-7535), e no Boliche Monte Carmo, localizado no Shopping Monte Carmo, Betim, nos dias 26, 27 e 28 de MAIO de 2017 , com o primeiro turno às 9h  
e segundo turno (se houver) às 13hs. Dependendo do número de inscritos será turno único. 

2 - HOMOLOGAÇÃO DO EVENTO 

2.1 - A XXIX TAÇA BH de BOLICHE  será homologada pela FMB – FEDERAÇÃO MINEIRA DE BOLICHE e pela CBBOL – CONFEDERAÇÃO 
BRASILEIRA DE BOLICHE, tendo seus resultados computados para os Rankings Mineiro e Brasileiro. 

3 - DIVISÕES 

3.1 - O Evento será disputado em duplas masculinas e femininas, sendo que as divisões (duas masculinas e uma feminina) serão determinadas pela 
organização conforme o número de inscritos. As divisões serão determinadas pelos pontos dos atletas no último Ranking da CBBOL. 

3.2 - A Federação Mineira de Boliche se reserva o direito de garantir 03 (três) vagas para atletas convidados nas divisões principais que se formarem, 
visando assim evitar distorções. 

4 - FORMA DE DISPUTA 

4.1 – A Taça será disputada em 20 (vinte) linhas, divididas em uma rodada de 8 (oito) partidas, na sexta-feira  e duas rodadas de 6 (seis) partidas (sábado 
e domingo) 

4.2 – Não haverá finais. 

5 - UNIFORME 

5.1 - Os atletas de cada dupla deverão participar desde a primeira rodada do evento com camisas iguais, alusivas ao boliche. 

6 - POSICIONAMENTO E CONDICIONAMENTO NAS PISTAS 

6.1 – Após as inscrições serão definidas as divisões e o posicionamento nas pistas. 

6.2 – O condicionamento das pistas será MÉDIO a ser sorteado no dia 22/05/17 

7 - PREMIAÇÃO 

7.1 - Serão premiadas as duplas que se classificarem até o 3.º lugar, em cada divisão. 

7.2 - Maior Partida e Série de Duplas em todas as categorias. 

7.3 - All events até o 5.° colocado em todas as categorias. 

8 – TEMPO DE CADA LINHA (PARTIDA) 

Pede-se	aos	atletas	que	evitem	o	jogo	lento,	para	o	bom	andamento	das	partidas. 

9 – INSCRIÇÕES 

9.0-As inscrições devem ser feitas para o Décio Abreu através do e-mail “decioboliche@gmail.com”.  

9.1 – As inscrições serão encerradas em 06/05/2017 . Inscrições feitas após o dia 10/05/2017, estarão sujeitas à disponibilidade de vagas. 

9.2 – O valor será de R$ 360,00 (TREZENTOS e SESSENTA REAIS) por atleta adulto e R$ 240,00 juvenis, e que deverá ser pago no primeiro dia do 
evento. 

9.3-Até o dia 20/06/2017 será informado aos atletas, os horários, divisões e posicionamento nas pistas 



9.4- Atletas inscritos e em débito da anuidade CBBOL, terão suas inscrições aumentadas em 50 reais. 

9.5)Com relação à hospedagem , indicamos o Hotel Go Inn Del Rey, localizado à 50 metros do Boliche. 

     http://atlanticahotels.com.br/hotel/belo-horizonte/go-inn-del-rey-belo-horizonte 
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