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REGULAMENTO

Artigo 1º Do Campeonato
O campeonato será disputado de acordo com inscrições feitas de 10/05/2018 à
11/06/2018, de acordo com divulgações feitas em redes sociais e e-mails enviados e
com normativas abaixo estabelecidas sendo como sede o MESC – SÃO
BERNARDO DO CAMPO na SÉRIE OURO e JARAGUA – SÃO PAULO na
SÉRIE PRATA no dia 16/06 a partir das 08:00, e seguirá regra oficial da
modalidade e determinações oficiais.
1. Os treinos de reconhecimento serão realizados por cada equipe antes da sua 1ª
partida a ser disputada, juntamente com seus adversários, uma ida e uma volta,
com duas bolas para cada atleta. Demais partidas não terá treino, mesmo trocando
de cancha de acordo com tabela.
Artigo 2º Das Equipes
1. Não haverá custos de inscrição para esquipes nesta competição.
2. Cada agremiação poderá inscrever 4 (quatro) equipes na Série Ouro e 3 (três)
equipes na Série Prata na categoria duplas. Para a sede Jaraguá será aceito 4
(quatro) equipes inscritas, liberado pelo DT e ajustando o campeonato com as
inscrições. Poderão inscrever as equipes de acordo com as inscrições no BID –
Boletim Informativo Diário e ou a Lista de Atletas da Liga Campineira de Bocha.
3. Só será permitida a participação do atleta mediante a apresentação RG de acordo
com relação de atletas autorizada pela FPBB, carteirinha da FPBB ou carteirinha
da Liga filiada.
4. Cada equipe poderá ter reserva, sem necessidade de inscrição inicial, onde deverá
constar no BID – Boletim Informativo Diário e ou a Lista de Atletas da Liga
Campineira de Bocha e assim que entrar em qualquer equipe, fica vinculado e só
poderá jogar pela mesma.
Artigo 3º Das Inscrições de Atletas
1. Há necessidade de inscrição de atletas com antecedência, devido a vinculação da
equipe para o sorteio, porém os reservas não haverá necessidade de acordo com
artigo 2º ítem 4.
2. A relação dos atletas participantes estará no local dos jogos com o representante.
Artigo 4º Dos Sorteios
1. O sorteio acontecerá no dia 13/06/2018 às 15:00 na sede FPBB, Rua Antonio
Annunziato, 57 – Jardim Patente – São Paulo, onde será gravado e/ou transmitido
ao vivo pelas redes sociais.
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Artigo 5º Das Disputas
1. Será disputado em única fase, em sistema Mata-Mata, onde chegaremos até a final
com os ganhadores, não havendo disputada de terceiro colocado, onde o campeão
puxará o terceiro colocado.
Artigo 6º Das Rodadas
1. Cada partida será disputada na categoria duplas.
2. As partidas serão disputadas a 12 (doze) pontos, contando-se 1 (hum) ponto por
bola.
Artigo 7º Das Sedes
1. As organizações dos jogos, serão de responsabilidade da equipe sede e
Departamento Técnico da FPBB.
2. As refeições correrão por conta de cada equipe.
Artigo 8º Dos Horários
1. Os jogos terão início às 08:00, com tolerância para o início da competição de 15
minutos, somente nas duas primeiras partidas.
Artigo 9º Dos Árbitros
1. As arbitragens ficarão a cargo dos atletas participantes, onde em cada partida
deverá ser escalado um árbitro de cada equipe.
Artigo 10º

Da Súmula
1. Todos os campos deverão ser preenchidos - equipe anfitriã, equipe adversária,
horário de início das partidas e cancha que estiver jogando.
2. Deverá ser preenchido nos campos adequados o código dos atletas, bem como
nome (pode ser abreviado), para ambas as equipes.
3. Em caso de substituições, deverá também preencher o código e o nome do atleta
em campo determinado.
4. Deverá ser preenchido também o código e o nome do árbitro de cada equipe.
5. Após o encerramento da partida colocar no campo RESULTADO a equipe
vencedora e o placar com o resultado.

Artigo 11º

Dos Critérios de Desempates
1. Confronto Direto.

Artigo 12º

Da Premiação
1. Haverá premiação para as equipes com troféus para os 3 (três) primeiros colocados
da competição e 1 (uma) medalha para cada atleta.
2. A premiação será feita após o termino das competições, de acordo com
cronograma determinado pela organização.

Artigo 13º

Da Realização das Partidas
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1. As sequências das partidas serão de acordo com a tabela pré-definida de acordo
com sorteio realizado.

Artigo 14º

Das Infrações e Punições - Árbitros
As informações das infrações e punições – árbitros serão direcionadas pelo REGIME
INTERNO DE CAMPEONATOS.

Artigo 15º

Das Infrações e Punições - Atletas
As informações das infrações e punições – atletas serão direcionadas pelo REGIME INTERNO
DE CAMPEONATOS.

Artigo 16º

Disposições Gerais
As informações das disposições gerais serão direcionadas pelo REGIME INTERNO DE
CAMPEONATOS.

O presente regulamento foi elaborado de acordo com as decisões do Departamento Técnico.

São Paulo, junho de 2018

FEDERAÇÃO PAULISTA DE BOCHA E BOLÃO
DEPARTAMENTO TÉCNICO
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