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CAMPEONATO BRASILEIRO DE CLUBES/TIMES - 2017 
 

R E G U L A M E N T O 
        
    
1. Datas, horários e locais de disputa 
 
Todos os eventos serão realizados no período de 13 a 16 de abril de 2017.  
 
As primeiras divisões do Campeonato Brasileiro de Clubes/Times serão 
disputadas no Boliche Social Club, no Norte Shopping, Rio de Janeiro-RJ. O 
primeiro turno terá seu início sempre às 9h, e a previsão de início do segundo 
turno é às 14h30. O último dia será realizado em turno único, com início as 9h. 
 
As demais divisões (conforme quantidade de inscritos) serão disputadas no 
Boliche Social Club, no Barra Shopping, Rio de Janeiro-RJ. Em princípio, será 
realizado turno único, com início às 9h. Caso haja necessidade de mais vagas, 
após o encerramento das inscrições, será analisada a melhor alternativa para 
abrigar todos os jogadores. 
 
 
2. Inscrições e forma de pagamento 
 
O valor da inscrição por atleta é R$ 300,00 (trezentos reais). Não haverá desconto 
para atletas juvenis neste torneio. 
 
As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela federação de qualquer um 
dos atletas pertencentes à equipe. A data limite para inscrição dos times e 
pagamento das inscrições é o dia 17 de março de 2017, às 18h. Até o dia 20 de 
março serão divulgados os times confirmados e seus respectivos locais de jogo 
(sede/subsede) e turno. Inscrições encaminhadas sem o comprovante de 
pagamento, ou pelos próprios atletas, serão desconsideradas. 
 
As inscrições e os comprovantes de pagamento deverão ser encaminhados 
obrigatoriamente pelas Federações de cada Estado para os e-mails 
tecnico@bolichebrasil.com.br, vice@bolichebrasil.com.br e 
presidente@bolichebrasil.com.br. Não serão aceitas inscrições encaminhadas 
sem os respectivos comprovantes de pagamento. 
 
Dados bancários para depósito das inscrições: 
 

• Confederação Brasileira de Boliche 
• Banco do Brasil - 001 
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• Agência: 1004-9 
• Conta Corrente: 808080-1 
• CNPJ:86.961.356/0001-07 

 
 
IMPORTANTE: 
 

• Federações inadimplentes com a anuidade da BOLICHEBRASIL 
não poderão ter atletas inscritos para o Brasileiro de Times. 

• Federações que possuam atletas que tenham disputado torneios 
internos e não tenham pago a anuidade da BOLICHEBRASIL não 
poderão ter atletas inscritos para o Brasileiro de Times. 

 
 
 
3. Organização do evento 
 
A organização geral do evento será de responsabilidade da Boliche Brasil. Até a 
véspera do evento, será divulgado o nome do responsável local pela organização. 
 
 
 
4. Forma de disputa 
 
a) A competição será disputada em divisões, conforme quantidade de times 

inscritos, a serem divulgadas até o dia 20 de março, junto com os times 
confirmados. 
 

b) As equipes do Brasileiro de Times de primeira e segunda divisão serão 
formadas obrigatoriamente por quatro atletas masculinos e duas atletas 
femininas e as equipes das demais divisões poderão ser formadas por 
quaisquer seis jogadores, sem distinção de gênero. Os times podem ser 
formados com atletas de qualquer federação, sem necessidade de 
transferência ou pagamento de taxas.  

 
c) No Campeonato Brasileiro de Times de primeira e segunda divisão, as fases 

serão: individual, duplas (masculinas e femininas), tercetos mistos e times no 
formato Baker. Para as demais divisões, as fases serão as mesmas, porém, 
sem distinção de gênero. Conforme quantidade de inscritos, o formato de 
times mistos poderá ser aplicado às demais divisões. 

 
d) A classificação dos times para as respectivas divisões será definida pela 
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diretoria da Boliche Brasil, sendo reservada uma vaga, em cada divisão, para 
convite da Diretoria. 

 
e) Depois de informados os atletas que compõem a equipe, um time só poderá 

mudá-los por motivos justificados e com autorização formal da Boliche 
Brasil. Não serão aceitas mudanças que modifiquem a divisão do time. Sem 
essas condições, o time não jogará a competição, mesmo que compareça ao 
local de disputa na data marcada; 

 
f) Durante o campeonato, a disposição dos times por turno e pista obedecerá à 

classificação por pontos ganhos até a etapa anterior (desempate por pino 
derrubado, por time), à exceção do primeiro dia, o qual se definirá por 
indicação da Diretoria Técnica. 

 
g) As três primeiras fases serão disputadas em seis partidas, com três atletas por 

pista. Na fase individual, deverão ser escalados pela organização até dois 
atletas de um mesmo time em um mesmo par de pistas. Na fase de duplas, 
um par de pistas deverá ter três duplas de times diferentes, se possível. Na 
fase de tercetos, dois tercetos de times diferentes no par. 

 
h) A fase de times baker será disputada em 18 partidas. No sistema baker, jogam 

5 jogadores por partida (a cada partida, haverá a ausência de um jogador do 
time), sendo que o primeiro jogador joga os frames 1 e 6, o segundo jogador 
joga os frames 2 e 7, o terceiro jogador joga os frames 3 e 8, o quarto jogador 
joga os frames 4 e 9, e o quinto jogador joga os frames 5 e 10. A cada partida, 
o capitão decide a ordem de seus jogadores. Um exemplo de partida 
disputada no formato Baker pode ser vista no link:  

       https://www.youtube.com/watch?v=9sbNGwn0Hbw  
 
i) Antes do início do turno de times baker, o capitão deverá informar à 

organização a ordem de seus jogadores que ficarão de fora em cada linha. 
Essa ordem será repetida a cada 6 partidas (ex: atleta “A” não joga as partidas 
1, 7 e 13. Atleta “B” não joga as partidas 2, 8 e 14 e assim sucessivamente) 

 
j) Desempates na pontuação final serão resolvidos pelas melhores colocações 

dos empatados sucessivamente nas fases times, tercetos mistos, duplas e 
individual; 

 
k) Nenhum atleta poderá jogar em duas categorias distintas do evento. 
 
l) O atleta que, por qualquer motivo, não jogar a quarta rodada completa (times 

baker) não terá seu resultado computado para o ranking nacional. 
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m) Tabela de pontuação das diversas fases para a primeira e segunda divisão: 
  
       FASE 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 
Individual  
Masc. 

120   90   72   60   48   36   24   18   12     8     6    4    3    2    1 

Individual 
Femin. 

  60   45   36   30   24   18   12     9     6     4     3    2    1    0    0 

Duplas Masc. 240 180 144 120   96   72   48   36   24   16   12    8    6    4    2 
Duplas Femin. 120   90   72   60   48   36   24    18   12     8           6    4    3    2          1  
Tercetos Mistos 360 270 216 180 144 108    72   54   36   24        18    12    9    6    3 
Times BAKER 600 450 360 300 240 180 120   90   60   40   30   20   15   10    5 
All-Event 
Times 

360 270 216 180 144 108   72   54   36   24   18   12    9    6    3 

MAIORES PARTIDAS:  Indiv. masc/fem: 10;   dup. masc/fem: 20;   terc.: 30;  times: 60 
6660(times): 60 
 

 
 
n) Tabela de pontuação das diversas fases para as demais divisões: 
  
       FASE 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 
Individual   120   90   72   60   48   36   24   18   12     8     6    4    3    2    1 
Duplas  240 180 144 120   96   72   48   36   24   16   12    8    6    4    2 
Tercetos  360 270 216 180 144 108    72   54   36   24        18    12    9    6    3 
Times BAKER 600 450 360 300 240 180 120   90   60   40   30   20   15   10    5 
All-Events 
Times 

360 270 216 180 144 108   72   54   36   24   18   12    9    6    3 

MAIORES PARTIDAS:  Indiv.: 10;   dup.: 20;   terc.: 30;  times: 60  
 

 
 
5. Condicionamento das pistas 
 
Será utilizado um único pattern World Bowling, MÉDIO, no decorrer dos quatro 
dias de competição, a ser definido no dia 11 de abril até às 22h e disponibilizado 
para treino a partir do dia 12 de abril. 
 
 
6. Premiação 
 
Serão premiados: 

• Os três primeiros colocados de todas as fases do Brasileiro de Times, 
exceto all-events por equipe. 
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• Os cinco primeiros colocados do all-events individual de todas as 
competições. 

• As melhores partidas e melhores séries do all-events individual de todas 
as competições. 

• Os três times primeiros colocados de cada divisão. 
 
7. Uniforme 
 
É obrigatório que os atletas de uma mesma equipe utilizem camisas iguais e que 
representem seus times. 
 
Preferencialmente os atletas deverão utilizar calças (homens) e saias/bermudas 
(mulheres) na mesma cor.  
 
Não será permitido o uso de bermudas. As mulheres podem optar por calça 
comprida, saia ou bermuda. 
 
 
8. Consumo de Comida, Bebida e Cigarro 
 
Não é permitido portar ou consumir comida na área de jogo. Estão excluídos 
desta regra as barras de cereal/proteína/doces ou frutas. 
 
É proibido o consumo de bebidas alcoólicas durante as partidas e seus intervalos. 
O consumo de bebida alcoólica somente será permitido após a competição, fora 
da área de jogo, desde que o atleta não esteja uniformizado. O atleta que for pego 
consumindo álcool durante o turno será imediatamente excluído do torneio. 
 
É proibido o fumo durante o turno que o atleta esteja jogando, mesmo que 
em área designada para tal. Após o jogo, o atleta deverá respeitar a legislação 
local vigente quanto ao fumo. 
 
A partida de um jogador pego fumando, durante o seu transcorrer, será zerada 
para efeito de pontuação e all-events. Caso o jogador seja pego fumando entre as 
partidas, será zerada a partida subsequente. Em caso de reincidência, o jogador 
será excluído do torneio. 
 
 
9. Do Uso de Pós e Substâncias Indevidas 
 
É proibido o uso de Grip’s, Slide’s e/ou outras substâncias do tipo junto ao 
retorno de bolas, pois eles podem prejudicar os arremessos de outros atletas. O 



 
 

 
Confederação Brasileira de Boliche  - Vinculada ao Comitê Olímpico Brasileiro – Fundada em 1993 

Membro da World Bowling, PABCON – Pan-American Bowling Confederation e CSB – Confederacion Sudamericana de Bowling 
SEPS 705/905 Bloco “A” Sala 517 – Brasília – DF CEP 70.390-055 

www.bolichebrasil.com.br 
Página 06 

uso deverá ser feito nas mesas junto às cadeiras, ou fora da área de jogo. 
 
É proibido deixar Grip’s, Slide’s e similares em cima do computador na área de 
jogo. 
 
É proibido, a qualquer momento, o uso de Grip’s, Slide’s, talco, ou qualquer 
outro produto nas solas dos sapatos. O atleta que desrespeitar a regra terá o frame 
que estiver jogando zerado. Em caso de reincidência, a partida zerada. Nova 
reincidência, zero no turno e desclassificação do campeonato. 
 
 
10. Ajustes nas Superfícies das Bolas 
 
Ajustes na superfície das bolas feitos a mão com abralon, scotch brite, produtos 
de polimentos e limpeza constante da lista de produtos aprovados pela World 
Bowling serão permitidos entre partidas, desde que sejam feitos fora da área de 
jogo e que não atrasem a próxima jogada do jogador. Será considerado “entre 
partidas” o período entre o último arremesso da partida anterior e o primeiro 
arremesso da próxima partida. 
 
Somente será permitido o uso de produtos aprovados pela World Bowling. A 
relação poderá ser acessada pelo site http://www.worldbowling.org/about/rules/, 
seção Acceptable List of Cleaners and Polishes. 
 
Caso haja alteração de superfície da bola durante a partida, o jogador faltoso terá 
a partida anulada e receberá zero como pontuação, tanto para a fase que estiver 
jogando como para o all-events. 
 
11. Jogo Lento 
 
O jogador deve estar pronto para jogar quando for sua vez e não deve atrasar o 
arremesso quando as pistas à sua esquerda e direita estiverem livres (1 pista de 
cortesia). 
 
O jogador deve obedecer 1 pista de cortesia a todo momento. Jogadores no 
mesmo par não devem realizar arremessos consecutivos sem permitir que um 
jogador de outro par faça seu arremesso, a não ser que o jogador de outro par não 
esteja pronto para o arremesso. 
 
A não observância dos itens acima e sendo constatado o “Jogo Lento”, o jogador 
será advertido, em sua primeira ocorrência, com cartão BRANCO, na segunda 
ocorrência com cartão AMARELO e na terceira ocorrência com cartão 
VERMELHO que, consequentemente, ensejará sua exclusão do torneio. 
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12. Penalidades e Comissão Disciplinar 
 
A não observância de um atleta a qualquer dos itens do presente Regulamento ou 
Código Brasileiro de Justiça Desportiva e regras da World Bowling, quando 
aplicável, implicará em perda de Frames, dos pontos da partida, da rodada e, até 
mesmo, a sua exclusão da competição, a critério do Delegado da Boliche Brasil 
ou da Comissão Disciplinar. A insistência na falta poderá implicar punição 
disciplinar, afetando inclusive o benefício do Bolsa Atleta, conforme parágrafo 
1º do artigo 10 da Portaria nº 164, de 06.10.2011, do Ministério do Esporte, a 
seguir: 
 

Art. 10 Deferida a concessão aos Atletas Aptos, selecionados conforme o disposto nos artigos 6º, 
7º e 8º e após publicação de seus nomes no Diário Oficial da União, estes serão considerados 
Atletas Contemplados. 
 
§ 1º O atleta que encerrar sua carreira esportiva, não participar regularmente de treinamentos e 
competições oficiais ou sofrer sanção disciplinar terá seu pleito, contemplação ou benefício 
cancelado. 

 
A Comissão Disciplinar será nomeada pela Diretoria da Boliche Brasil, e seus 
membros anunciados em dia anterior ao inicio dos jogos. 
 
 
13. Pesagem/conferência de Bolas 
 
A Boliche Brasil poderá a qualquer momento e de forma aleatória fiscalizar 
qualquer atleta, fazendo a conferência das bolas em jogo para ver se elas 
encontram-se dentro das especificações técnicas definidas pela World Bowling. 
Se por acaso uma das bolas estiver fora das normas, este atleta perderá a série 
jogada e a referida bola deverá ser colocada em condições para o uso.  
 
 
14. Disposições Finais 
 
O presente regulamento seguirá as normas emanadas dos órgãos superiores 
brasileiros e World Bowling (Federação Internacional de Boliche). Os casos 
omissos ao presente regulamento serão resolvidos pela diretoria da Boliche 
Brasil. 
 
 

Brasília, 3 de março de 2017. 
Jamil Sales – Diretor Técnico 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BOLICHE 
 


