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CAMPEONATO PAULISTA FEMININO 2018
MODALIDADE DE BOCHA RAFA - TEMPORADA DE 2018

REGULAMENTO
Artigo 1º

Do Campeonato
O campeonato será disputado de acordo com inscrições feitas de 05/07/2018 à 27/07/2018, de
acordo com divulgações feitas em redes sociais e e-mails enviados, de acordo com normativas
abaixo estabelecidas e os jogos acontecerão na cidade de VALINHOS no clube COUNTRY
CLUB VALINHOS e seguirá regra oficial da modalidade e determinações oficiais.

Artigo 2º

Das Equipes
1.
2.

3.
4.
5.

Artigo 3º

Poderão inscrever-se equipes clubes, cidades e/ou ligas para a competição.
Para as equipes não federadas, não haverá cobrança de taxa de inscrição para a
competição no valor de R$ 220,00 e em caso de clubes, cidades ou ligas federadas não
haverá cobrança de taxa.
As agremiações poderão inscrever um número ilimitado de atletas, porém a premiação é
limitada.
As equipes deverão enviar relação dos atletas até o dia 31/07/2018 ou notificando se já os
atletas já estão no cadastro único e assim confirmando lista de atletas para a competição.
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.

Dos Sorteios
1.
2.

O sorteio e determinação dos grupos de classificação acontecerão dia 31/08/2018 às 15:00
na sede FPBB, onde será gravado e/ou transmitido ao vivo pelas redes sociais.
A equipe do Country Club A ficará no grupo 1 e jogará na cancha 1, e o Country Club B
ficará no grupo 3 e jogará na cancha 3.

GRUPO 1 – CANCHA 1
COUNTRY CLUB A
SORTEIO 1
SORTEIO 2
GRUPO 2 – CANCHA 2
SORTEIO 3
SORTEIO 4
SORTEIO 5
GRUPO 3 – CANCHA 3
COUNTRY CLUB B
SORTEIO 6
SORTEIO 7
GRUPO 4 – CANCHA 4
SORTEIO 8
SORTEIO 9
SORTEIO 10
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Artigo 4º

Das Disputas
A disputa será feita de acordo com as 12 equipes inscritas, divididas em 4 grupos com 3 equipes
cada, onde as equipes jogam entre si dentro do grupo, e os campeões de cada grupo classificam
para as semi finais.
Semi finais – JOGO 1 - MELHOR 1º COLOCADO X 4º MELHOR 1º COLOCADO
JOGO 2 – 2º MELHOR 1º COLOCADO X 3º MELHOR 1º COLOCADO
FINAL – VENCEDOR DO JOGO 1 X VENCEDOR DO JOGO 2
Não haverá disputa de 3º e 4º colocado, onde o campeão determinará qual será o 3º colocado.

Artigo 5º

Das Rodadas
1.
2.
3.
4.
5.

Artigo 6º

Das Sedes
1.
2.

Artigo 7º

2.
3.

As canchas estarão liberadas a partir das 08:00 até as 08:30 para treino nas quatro canchas,
onde cada equipe treinará nas canchas que jogarão.
Os jogos terão início às 08:30, sem tolerância para o início conforme tabela feita.
Não haverá parada para almoço, os jogos seguirão conforme tabela.

Dos Árbitros
1.
2.

Artigo 9º

As organizações dos jogos, será de responsabilidade da FPBB.
A sede COUNTRY CLUB VALINHOS irá fornecer café da manhã às equipes visitantes
e cada equipe participante fica responsável pelas demais refeições.

Dos Horários
1.

Artigo 8º

As rodadas serão de acordo a tabela feita.
Cada jogo será disputado por 3 (três) duplas, na categoria de duplas, onde na 1ª fase haverá
as três partidas. Na semi final e final será melhor de 3 partidas.
As partidas serão disputadas a 18 (dezoito) pontos, contando-se 2 (dois) pontos por bola
(2 – 4 – 6 – 8 pontos por bola) e 1 ponto por partida vencida.
Os jogos deverão ser jogados em canchas de acordo com as regras oficiais da FPBB.
Para a semi-final e final as canchas serão sorteadas e haverá passeio (treino) para as
equipes em cada dupla – juntas e 5 minutos. Acordo entre as 4 equipes finalistas.

Os árbitros deverão seguir as regras oficiais da FPBB, em todos os sentidos.
A arbitragem será de responsabilidades da FPBB de acordo com convocação prévia feita.

Da Súmula
1.

As súmulas serão fornecidas, preenchidas e de responsabilidade da FPBB.

Artigo 10º Da Realização das Partidas
1.

2.

3.

As equipes que deixarem de disputar as partidas de acordo com a tabela elaborada pelo
DT estarão sujeitas a perda de pontos e demais penalidades previstas e determinadas de
acordo com estatuto e normas da FPBB.
Quando uma partida for suspensa por motivos justificados, esta será realizada novamente
com o marcador que paralisou a partida, sendo necessária a presença dos mesmos
jogadores que assinaram a súmula da partida suspensa, salvo em caso de impossibilidade
devidamente comprovada junto a FPBB, devendo ser substituído.
O DT da FPBB, para os casos previstos neste regulamento, tem poderes para aceitar ou
indeferir a suspensão de uma partida ou rodada, sempre que razões fundamentais obriguem
tal decisão.
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4.

5.

No caso de uma partida inacabada e considerada válida pelos órgãos competentes, o
perdedor contará os pontos obtidos até o momento da paralisação contra dezoito pontos
do seu adversário.
Em caso de WO – caso a agremiação deixe de disputar algum jogo, ocasionando WO,
a agremiação pagará uma multa de R$ 1.000,00, e todas as partidas desta agremiação
serão canceladas e para o grupo ou tabelas serão computadas através de média de
partidas jogadas para critério de desempates.

Artigo 11º Dos Critérios de Desempates
Confronto direto entre as equipes
Artigo 12º Da Premiação
1.
2.
3.

Haverá premiação para as equipes com troféus para os 3 (três) primeiros colocados da
competição e 12 medalhas para os atletas das equipes.
Não haverá disputada de 3º colocado, o campeão de cada série puxará o premiado.
A premiação será feita após o termino da competição, de acordo com cronograma
determinado pela organização.

Artigo 13º Das Infrações e Punições - Árbitros
1.
2.
3.

Todas as infrações deverão ser anotadas na súmula conforme artigo 9º.
Caso o árbitro deixar de observar e utilizar as regras oficias da FPBB, poderá sofrer
punições da Diretoria Técnica de Arbitragem e Tribunal de Justiça Desportiva da FPBB.
A Diretoria Técnica analisará qualquer eventualidade que acontecer nas partidas e
encaminhará, se houver alguma punição, para o TJD analisar e determinar punições.

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

3.

4.

Todas as infrações deverão ser anotadas na súmula conforme artigo 9º.
As infrações cometidas pelos atletas serão analisadas pelo Departamento Técnico, onde
pode se punir automaticamente de 1 (hum) a 3 (três) partidas para este campeonato e de
acordo com a gravidade da infração, poderá ser dado qualquer tipo de punição e enviado
para o TJD analisar e determinar se a punição é válida ou não. Dependendo do caso, o TJD
poderá encaminhar determinação de punição conforme estatuto e Código Brasileiro de
Justiça e Disciplina Desportiva.
Entende-se punição automática para caso em desentendimento entre atletas, ou com
árbitros, ou com dirigentes, ou com torcedores, onde foram relatados discussões e
xingamentos, mas sem vias de fato ou brigas corporais.
Para os casos de vias de fato e/ou brigas corporais, entende-se como ato GRAVE e deverá
ser aplicado punições adequadas pelo DT e TJD.

Artigo 15º Disposições Gerais
1.
2.
3.

4.

5.

Nos dias em que houver encontros oficiais ou amistosos, os clubes anfitriões deverão
permitir o livre ingresso aos associados, autoridades e torcedores dos clubes visitantes.
Cabe ao D.T. tomar as medidas necessárias ao bom andamento dos certames, inclusive,
alterando programas já elaborados.
O DT e a Diretoria da FPBB reservam-se o direito de suspender a realização do certame
programado neste regulamento, bem como implantar outros, quando as circunstâncias
assim o exigirem.
A Diretoria da FPBB poderá em qualquer tempo, se achar oportuno, solicitar que se
procedam as alterações regulamentares e que após conhecimento e aprovação dos clubes
filiados e interessados, passarão a fazer parte integrante deste regulamento e vigorarão na
temporada posterior a sua aprovação.
As penalidades impostas aos clubes, atletas e autoridades dos encontros que infringirem o
presente regulamento, serão aplicadas, conforme o caso, pelo Estatuto da FPBB,
Regimento de Taxas, Código Brasileiro de Justiça e Disciplina Desportiva (CBJDD) ou
Leis Esportivas do País, em vigor.
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6.

7.
8.

Todos os recursos (por escrito) deverão dar entrada na FPBB até 72hs após o jogo, para
que o mesmo seja julgado. Os recursos encaminhados ao TJD deverão vir acompanhados
do pagamento da respectiva taxa.
O D. T. reunir-se-á com as equipes interessadas, sempre que houver necessidade de
sorteios ou jogos extras.
Os casos omissos neste regulamento serão analisados pelo D. T. da FPBB e, se necessário
levado a julgamento.

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

São Paulo, julho de 2018

FEDERAÇÃO PAULISTA DE BOCHA E BOLÃO
DEPARTAMENTO TÉCNICO
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