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TORNEIO DE ANIVERSÁRIO FPBB 2018
MODALIDADE DE BOCHA RAFA

REGULAMENTO
Artigo 1º

Do Torneio
O torneio será em comemoração aos 77 anos de aniversário da FPBB em homenagens aos expresidentes. Série Ouro em homenagem à Raimundo Carlos Feitosa Barreto e a Série Prata em
homenagem à Cicero Paulino dos Santos. O torneio acontecerá dia 31/03/2018, a partir das 08:30,
na sede do VILA DIVA. Para a divisão das séries será de acordo com a classificação atual do
Campeonato Metropolitano 2018 – Bocha Rafa.
Torneio oficial com vínculos federativos;

Artigo 2º

Das Inscrições
1.
2.
3.
4.

Artigo 3º

Dos Sorteios
1.
2.

Artigo 4º

Só serão aceitas inscrições do torneio das equipes disputantes no Campeonato Metropolitano
da Cidade de São Paulo 2018 – Bocha Rafa.
Não terá valor de inscrição para este torneio.
Inscrições diretamente com a FPBB.
Os atletas participantes na partida deverá estar inscrito no BID – Boletim Informativo Diário
até dia 30/03/2018, e após jogar a primeira partida no torneio não poderá mais ser substituída,
somente em caso de substituição única na partida.

O sorteio para os jogos dentro das séries acontecerá dia 27/03/2018, as 19:30 na reunião oficial
do Campeonato Metropolitano da Cidade de São Paulo, no clube SANTA MARIA.
As séries serão divididas de acordo com a classificação no campeonato – Série Ouro – 6
primeiros colocados do Grupo 1 + 6 primeiros colocados do Grupo 2. Série Prata – 6 últimos
colocados do Grupo 1 + 6 últimos colocados do Grupo 2.

Das Disputas
Será disputado em única fase, de acordo com as tabelas pré-definidas e no sistema mata-mata em
confronto direto.
Os dois ganhadores da semi-final farão a final e não haverá disputa de 3º colocado, onde será
definido de acordo com o campeão.

Artigo 5º

Das Rodadas e Treinos
1.
2.
3.
4.

Artigo 6º

Das Sedes
1.
2.
3.

Artigo 7º

A sede será no Vila Diva, Rua Lavinia Ribeiro, 34 – Vila Diva.
Será oferecido café da manhã às duplas participantes.
A FPBB oferecerá um churrasco para todos os participantes.

Dos Horários
1.

2.
Artigo 8º

Categoria de duplas.
As partidas serão disputadas a 18 (dezoito) pontos, contando-se 2 (dois) pontos por bola (2 – 4
– 6 – 8 pontos por bola).
Os jogos deverão ser jogados em canchas de acordo com as regras oficiais da FPBB.
Estará liberado os treinos das 08:00 às 08:30 para todos os atletas, poderão, após este horário
não haverá mais treino.

Os jogos terão início às 08:30, sem tolerância para o início das 2 (duas) primeiras partidas. As
duplas que não estiverem presentes para os jogos no determinado horário, perderão a partida
por WO. Será dado 15 minutos de tolerância em caso de algum problema ocorrido e analisado
pela organização do Torneio.
As tabelas estão programadas com os horários dos jogos, onde deverão ser cumpridos.

Dos Árbitros
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1.
2.
Artigo 9º

A FPBB irá fornecer os árbitros para todos os confrontos do torneio.
Os árbitros deverão seguir as regras oficiais da FPBB, em todos os sentidos.

Da Súmula
1.
2.
3.

Não haverá sumula para o torneio, somente as tabelas para demarcação dos resultados.
Teremos um mesário da FPBB para acompanhar todos os jogos.
Importante os jogadores ficarem atentos a suas partidas para não perdermos tempo para iniciar
as mesmas.

Artigo 10º Da Realização das Partidas
1.

Em caso de problemas nas partidas, deverá chamar o representante da cancha, onde ele irá
ajudar a resolver o problema, bem como chamar algum representante da FPBB para solução.

Artigo 11º Dos Critérios de Desempates
Confronto direto entre as equipes.
Artigo 12º Da Premiação
1.

A premiação será feita após o término do torneio para os 3º primeiros colocados de cada Série,
com troféus e medalhas aos participantes,

Artigo 13º Das Infrações e Punições - Árbitros
1.
2.

Todas as infrações deverão ser anotadas na súmula conforme artigo 9º.
Caso o árbitro deixar de observar e utilizar as regras oficias da FPBB, será resolvido na hora
com os representantes do torneio.

Artigo 14º Das Infrações e Punições - Atletas
1.
2.

Todas as infrações deverão ser anotadas na súmula conforme artigo 9º.
Caso haja alguma infração pelos atletas, os representantes do torneio tomarão a decisão
prontamente e será resolvido.

Artigo 15º Disposições Gerais
1.

Qualquer caso fora do regulamento, será resolvido pelos representantes do torneio.

O presente regulamento foi elaborado de acordo com as decisões dos representantes do torneio.
São Paulo, março de 2018

FEDERAÇÃO PAULISTA DE BOCHA E BOLÃO
DEPARTAMENTO TÉCNICO
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