
 
 

Modalidade Boliche  
 
 

Data: 25 e 26 de setembro de 2021 
Início: 10h30 
Local: Boliche 
Categorias: 25/09 – Feminina  e  26/09 - Masculina 
Faixa Etária: a partir de 16 anos  

 
Objetivo: O Reconecta AABB tem a finalidade de promover eventos de cunho 
esportivo para a integração de todos os associados. 
  
 
 

Regulamento Específico 
 
DA FORMA DE COMPETIÇÃO: 
As partidas serão realizadas após o sorteio das pistas, que acontecerá às 10h45, 
com a confirmação dos presentes. 
Nas categorias Masculina e Feminina as partidas serão disputadas sem “handcap”, 
sendo 4 “linhas” para cada jogador.  
Será declarado campeão, o atleta que obtiver a maior média de pontos. 
 
DO EMPATE: 
Em caso de empate, na classificação pelo total de pontos, o desempate será pelas 
melhores linhas entre os empatados. 
Para a definição da premiação da melhor “linha” do evento, no caso de empate, 
todos os empatados receberão medalha. 
 
 
DO POSICIONAMENTO DAS PISTAS: 
As pistas serão sorteadas pela organização do evento, sendo disponibilizadas 4 
pistas para o torneio, com limite de 3 jogadores para cada pista. 
 
 
 



DA PREMIAÇÃO: 
1º lugar de cada categoria: medalha 
2º lugar de cada categoria: medalha  
3º lugar de cada categoria: medalha  
Melhor “linha” do Evento: medalha  
 
 
DO UNIFORME: 
É obrigatório o uso dos sapatos para boliche, disponíveis na recepção das Pistas. 
Outras partes da indumentária ficam a critério do competidor, não sendo permitido 
competir sem camisa. 
 
 
OBSERVAÇÕES GERAIS: 
Em casos de problemas técnicos/mecânicos voltará o “fraime”/ jogada. 
Em casos em que a bola pegar “ângulo de canaleta”, ou seja, quando a bola bater 
na canaleta e derrubar algum pino, será considerada “bola morta”, zerando a 
jogada. 
 
 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Todos os inscritos devem respeitar os regulamentos e seguir os protocolos de 

segurança, normatizados pelo clube em razão da pandemia, conforme o evento 

“Reconecta AABB 2021”. 

 

 

Além disso, obrigam-se os competidores a:  

 

 

- Os associados deverão utilizar máscara durante todo o tempo que estiverem no 

Clube. Sendo obrigatório o uso da máscara durante a competição. 
 

 

- Qualquer reclamação deverá ser efetuada, no mesmo instante, com o 

Responsável e em caso de impasse, será consultada imediatamente a Comissão 

Organizadora. 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE ESPORTES 

 


