REGULAMENTO 6º TORNEIO DE BOCHA JEEP
CLUBE INDAIAL - 2016

1°- A competição de BOCHA será realizada no estilo LIVRE, obedecendo às
regras fixadas pela organização do evento.
2°- Os jogos serão realizados nos horários e locais descritos abaixo;
 Local: AFA
 Horário: 19h30min sem tolerância; (caso o primeiro jogo aconteça WO, o
segundo devera iniciar ate as 19h45min);
.3°- O torneio de BOCHA será disputado na modalidade de equipes ( 03
jogadores) com partida até 24 pontos, sendo 2 pontos para cada bola.
 Todas as equipes terão o direito a um reserva, onde deverão ser (03)
jogadores inscritos, podendo fazer uma substituição durante a partida ou
em caso da falta de um dos integrantes, o jogo continua normalmente
com 2 jogadores sem substituição.
As substituições obedecerão aos seguintes critérios:
 Quando uma das duplas alcançarem 12 pontos, deverá ser feita a
substituição de 1 (um) jogador, (uma substituição em cada trio).
 Após este momento o atleta substituído, não poderá retornar a mesma
partida.
4º- Pontuação: Será no sistema de pontos corridos, onde as equipes acumulam
os pontos ganhos durante todas as partidas e no final a equipe com maior
número de pontos será campeã.
 Critério de desempate: Caso haver empate no número de pontos entre
duas ou mais equipes, o critério para desempate será o menor número
de pontos sofridos e o confronto direto (nesta ordem).
5º- A equipe que não se apresentar no horário para o jogo determinado será
declarada perdedora por WO, sendo declarado o placar de 24 x 0.
6º - Premiação: Haverá premiação (Troféu) para 1º, 2º e 3º colocados e as
demais equipes receberão premio simbólico de participação.
7º- Os casos omissos deste regulamento serão analisados pela Comissão
Organizadora.
Bom divertimento a todos e boa sorte!!!
A Organização.
Mino: (47) 9981 5289 / Poltronieri: (47) 8448 9888

