FEDERAÇÃO PAULISTA DE
BOCHA E BOLÃO
Rua Antonio Annunziato, 57 – Jardim Patente – São Paulo
04243-220 – (11) 3873-7595 (11) 94338-2980
www.fpbb.com.br fpbb@fpbb.com.br

V TAÇA CIDADE DE SÃO PAULO 2019
MODALIDADE DE BOCHA MUNDIAL
CATEGORIA MASCULINO E FEMININO - EQUIPES

TEMPORADA DE 2019

1

V TAÇA CIDADE DE SÃO PAULO 2019
MODALIDADE DE BOCHA MUNDIAL
CATEGORIA MASCULINO E FEMININO – EQUIPES
TEMPORADA DE 2019

REGULAMENTO
Artigo 1º Do Campeonato
O campeonato será disputado de acordo com inscrições feitas de 02/01/2019 à
16/01/2019, de acordo com divulgações feitas em redes sociais e e-mails enviados e
com normativas abaixo estabelecidas sendo como sede o E.C. PINHEIROS nos dias
25, 26 E 27/01/2019 a partir das 08:00, e seguirá regra oficial da modalidade e
determinações oficiais.
1. Os treinos de reconhecimento serão realizados das 08:00 as 08:30 horas para todos
os atletas, tempo de treino aproximadamente de 5 minutos em cada cancha para
cada equipe, controlado pelo Organização do Torneio, fora deste horário
estipulado não poderá em hipótese alguma se fazer o reconhecimento das canchas.
2. Os jogos serão nas 4 canchas 1 e 2 sintético e 3 e 4 de carpete.
3. O campeonato será determinado de acordo com a quantidade de equipes inscritas
no Masculino – 1ª Divisão e 2ª Divisão e Feminino Divisão Única.
4. Este torneio não tem vínculo federativo, podendo qualquer atleta montar a
sua equipe para participar.
Artigo 2º Das Equipes
1. Não haverá custos de inscrição para esquipes nesta competição.
2. Cada agremiação poderá inscrever quantas equipes quiser na competição. Para as
agremiações que jogam com duas ou mais equipes, deverão inscrever as equipes
com antecedência, antes do sorteio.
3. As equipes poderão ser formadas sem vínculo federativo onde basta se inscrever
diretamente com o organizador do torneio.
4. Para categoria MASCULINO - As equipes deverão seguir a regra de atletas de 1ª
Divisão ou 2ª Divisão, onde atletas de 1ª divisão só poderão jogar na 1ª Divisão,
porém serão aceitos os atletas de 2ª Divisão jogar na 1ª Divisão.
Artigo 3º Das Inscrições de Atletas
1. Os atletas serão inscritos no ato dos jogos, onde será analisado o registro dos
atletas e considerado pela organização se estão aptos a jogar por determinada
equipe, fora o caso das agremiações que tenham mais de 1 equipe que terá que ser
com antecedência.
2. Poderá ser inscrito de 3 (três) a 6 (seis) atletas para a disputa do torneio, onde será
regularizado no preenchimento da súmula de cada confronto.

Artigo 4º Dos Sorteios
1. O sorteio acontecerá no dia 22/01/2019 às 15:00, onde será gravado e/ou
transmitido ao vivo pelas redes sociais.
2. Para as agremiações que tiveram mais de 1 equipe na competição, não poderá cair
no mesmo grupo na 1ª fase, onde o sorteio será dirigido para evitar problemas
futuros.
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Artigo 5º Das Disputas
1. Será de acordo com as inscrições feitas para todas as categorias – MASCULINO
– 1ª DIVISÃO, MASCULINO – 2ª DIVISÃO e FEMININO DIVISÃO ÚNICA.
2. As partidas acontecerão nas categorias TRIOS, INDIVIDUAL E DUPLAS, com
repetições, onde cada atleta inscrito poderá repetir até duas vezes em cada
confronto, e de acordo com as regras atuais da CBBB.
3. As equipes jogarão nos dias 25, 26 e 27/01 de acordo com este regulamento,
porém as equipes que forem de fora de São Paulo, serão alocadas os jogos para o
sábado e domingo, respectivamente, por não ser feriado em suas cidades no dia
25/01/2019.
4. A disputa acontecerá em duas fases, nas três categorias propostas:
a. 1ª Fase – Classificatória
i. Serão grupos com 3 equipes cada
ii. Jogam todas contra todas dentro do grupo
iii. Classificam as 2 primeiras equipes de cada grupo para a 2ª fase.
iv. Os classificados serão de acordo com o critério de desempate
b. 2ª Fase – mata mata
i. Haverá sorteio dos classificados para a montagem da tabela de
jogos
ii. Não haverá disputa de terceiro colocado, onde o campeão
determinará qual será a equipe colocada.

Artigo 6º Das Rodadas
1. As partidas serão disputadas nas categorias – TRIOS, INDIVIDUAL E DUPLAS.
1. As partidas serão disputadas a 12 (doze) pontos, contando-se 1 (hum) ponto por
bola e 1 (hum) ponto por partida vencida.
Artigo 7º Das Sedes
1. As organizações dos jogos, serão de responsabilidade da equipe sede e
organizador do torneio da FPBB.
2. As refeições correrão por conta de cada equipe.
Artigo 8º Dos Horários
1. Os jogos terão início às 08:30, com 15 minutos de tolerância para o início das 2
(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 ou conforme acordo entre as
mesmas.
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.
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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. 1ª Fase - Dentro do Grupo – três equipes:
a. Maior Soma de Partidas Vencidas
b. Saldo de ponto (pontos feitos – pontos tomados)
c. Maior Soma de pontos feitos
d. Menor Soma de pontos tomados
e. Sorteio.
2. 1ª Fase – Dentro do Grupo – duas equipes:
a. Confronto Direto
3. 2ª Fase – mata mata.
a. Confronto Direto

Artigo 12º

Da Premiação
1. Haverá premiação para as equipes com troféus para os 3 (três) primeiros colocados
da competição e 6 (seis) medalhas para os atletas, para cada categoria proposta.
2. A premiação será feita após o termino das competições, de acordo com
cronograma determinado pela organização.

Artigo 13º

Da Realização das Partidas
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, janeiro de 2019

FEDERAÇÃO PAULISTA DE BOCHA E BOLÃO
DEPARTAMENTO TÉCNICO
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