
 
 
 
 
 
 
 

BOLICHE  
 

 
Data: 06 (domingo) e 13 (domingo) de dezembro de 2020 
Início: 10h30 
Local: Boliche 
Categorias: 06/12 - Feminina e 13/12 - Masculina 
Faixa Etária: a partir de 16 anos 

 
 
Objetivo: O Reconecta AABB-SP, em parceria com a FENABB, tem a finalidade de 
promover eventos de cunho esportivo e cultural de modo a motivar, integrar e reconectar 
os associados.   
  
Devido à pandemia, todos os inscritos nos eventos deverão seguir rigorosamente as 

medidas e protocolos de segurança implantados pela AABB, como higienizar as mãos, 

manter o distanciamento, utilizar máscara, etc., com o intuito de preservar a saúde dos 

participantes e organizadores. As atividades deverão ser sem torcida, e recomendamos 

que os acompanhantes não fiquem no local para não gerar aglomeração. 

 

 
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. 
 
● Inscrições 

 

O associado deverá se inscrever no Departamento de Esportes, de forma presencial ou 

pelo telefone 5511- 9555 - ramais 2180 ou 2181, ou diretamente no Boliche, até o dia 05/12 

(cat. Feminina) e 12/12 (cat. Masculina). 

 



DO EMPATE: 
 
No caso de empate, o vencedor será aquele que obtiver a melhor linha na classificação 
total de pontos.  
 
 
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. 
Nos 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. 
 
 
CASOS OMISSOS: 
 
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora do 
evento. 
 

 

 

DEPARTAMENTO DE ESPORTES 


