LIGA Pro-Bowling Portugal (PBP)
Regulamento

Artigo 1º: Organização
▪

▪
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▪

▪

▪

▪

▪
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A Organização e coordenação desta liga é da responsabilidade da Associação
Portuguesa de Bowling e será realizado em vários centros de bowling do país.
Esta prova conta para o Ranking Nacional cuja regras estão disponíveis no site
www.apbowling.pt
A liga PBP é uma liga de classificação individual e está aberta a todos os
atletas que possuírem licença desportiva emitida pela APB válida para a época
de 2018/2019
A preparação das pistas é da responsabilidade dos respectivos Centros, assim
como o seu estado e manutenção.
A organização não se responsabiliza por qualquer dano ou desaparecimento de
material desportivo e objetos pessoais durante as provas.
Esta Liga está sujeita às regras e regulamentos da APB, APD (Associação
Portuguesa de Bowling), E.T.B.F (European Tenpin Bowling Federation) e
World Bowling
À organização, reserva-se o direito de fazer alterações ao presente regulamento
no seu todo ou em parte, se as circunstâncias assim o exigirem.
As atletas femininas e os menore de 16 anos têm um handicap de 8 pinos por
cada jogo, em todas as fases desta competição.
Não é permitida a utilização de calças de ganga e é aconselhado o uso de
vestuário adequado à pratica do desporto. (ver artigo 5º - Penalizações)
Qualquer jogador que fume ou beba bebidas alcoólicas durante a competição
será penalizado (ver artigo 5º - Penalizações).
Todos os jogadores poderão, se assim o entenderem, fumar ou beber bebidas
alcoólicas apenas e só no intervalo entre as fases mas sem terem visíveis
insíguias que os identifiquem como atletas (polo com logotipos, sapatos, etc..)
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▪
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São permitidas bebidas não alcoólicas, assim como frutas e alimentos
açucarados desde que sejam consumidas fora da área de jogo.
Em todas as etapas classificatórias e fase final desta Liga, existirão
responsáveis destacados pela APB de forma a garantir que estas regras sejam
cumpridas.
Se por algum motivo, o dispositivo de falta não marcar uma falta que é
evidente, esta deve ser marcada e/ou declarada aos responsáveis da APB.
Qualquer jogador ou responsáveis da organização desta Liga que se atrasem
serão penalizados (ver artigo 5º - Penalizações).
Qualquer jogador que se atrase deve começar a jogar a partida, a partir do
frame que estiver a ser jogado na pista ou par de pistas no qual está registado.
É obrigatório a cortesia em pista. Isto é, o jogador é obrigado a dar prioridade
ao jogador que se apresente imediatamente à sua direita (desde que este já
esteja no approach)
É proibido fazer jogo lento. Isto é, o jogador deve estar pronto para jogar e
quando for a sua vez não deve atrasar o começo do seu approach ou
lançamento. Se tal o fizer, será penalizado (ver artigo 5º - Penalizações).
Em caso de empate qualquer posição durante as fases de disputa, o
desempate será feito através da menor diferença entre o jogo mais alto e mais
baixo (de todos os jogos disputados dos jogadores em questão. Se mesmo
assim subsistir o empate, passará o jogador que tiver a melhor série da
respectiva fase. As mulheres e menores de 16 anos tem 8 pinos de handicap
por jogo.

Artigo o 3º: Inscrições
▪

▪
▪

▪

O valor de cada jornada tem que ser pago imediatamente antes do início dos
jogos ao delegado da APB daquele centro. O valor de cada jornada são 35€.
Este Regulamento fica aceite desde o momento da respectiva inscrição
Em cada centro de bowling tem que existir o mínimo de 5 atletas inscritos
para que possam realizar os apuramentos.
Todos os atletas poderão que efetuar 6 jornadas, mas para a tabela
classificativa contarão apenas as 5 melhores jornadas. Todas as joranadas
pagas mas não jogadas, contam para a pontuação final e ao atleta serão
atribuidos os pontos correspondentes ao último lugar dos inscritos na Liga
PBP nesse centro de bowling, ou seja… supondo que nesse centro de bowling
estão incritos á data, 8 jogadores, todos os atletas que nessa jornada que não
poderem jogar, podem efetuar o pagamento e ficam com os pontos do 8º Lugar

nessa jornada, mesmo que nessa jornada só tenha comparecido aos jogos 5
atletas.
●

●

FASE
▪
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Para os jogadores que passarem à fase final A a mesma tem um custo
de 35 € excepto os primeiros classificados de cada centro de bowling
que ficam isentos deste pagamento.
Os jogadores que passarem à final B a mesma tem um custo de 30€ por
atleta.

DE QUALIFICAÇÃO
Esta Liga é composta por 6 etapas de qualificação e uma etapa Final .
Das 6 etapas realizadas, a etapa em que o jogador obtiver a menor pontuação,
não será contabilizada, ou seja só contam para a classificação as 5 melhores
etapas.
Uma vez que as etapas de classificação são realizadas em diferentes centros de
bowling, a APB não assegura que o mesmo padrão de óleo esteja em vigor em
todos os centros.
No final da primeira série de 3 jogos, os jogadores passam dois pares de pistas
à direita, completando assim os 6 jogos classificatórios em cada etapa.
O sistema de classificação é definido por pontos:
1º lugar – 60 pontos
2º lugar – 55 pontos
3º lugar – 52 pontos
4º lugar - 50 pontos
5º lugar - 49 pontos
6º lugar – 48 pontos
e assim sucessivamente até ao último lugar.

▪

As datas das etapas serão anunciadas pelos membros da organização da LIGA
PBP, no site www.apbowling.pt, email, ou pessoalmente.

FASE FINAL

A Final será disputada em Guimarães no dia 11 de Maio 2019 e os jogadores
terão que confirmar a sua presença até dia 30 de Abril por email para
info@apbowling.pt

▪

No final das etapas de qualificação passam à fase Final A 60% dos jogadores
inscritos em cada centro de bowling. Para a Final B os restantes 40%

▪

Todos os jogadores que pretendem participar na Final nacional têm que ter
pelo menos 5 jornadas pagas.

▪

ATENÇÃO: A APB reserva-se no direito de alterar a percentagem dos jogadores
inscritos para a fase final mediante o número de inscrições por zona.
O check-in será anunciado no dia 1 de Maio

▪
▪
▪

Todos os jogadores na fase final começam com zero pontos.
No final da primeira série de 3 jogos, os jogadores passam dois par de pistas à
direita, completando assim os 6 jogos classificatórios.

▪

No final dos 6 jogos, passam para a semi-final A, os 12 primeiros classificados,
e para a Semi-final B os 6 primeiros

▪

Nas semi-finais os jogadores realizaram 3 jogos, sendo que estes irão somar
com os 3 melhores jogos da fase anterior.

▪

Para a finalissima passam os 4 primeiros classificados da semi-final A e 4 da
semi-final B

▪

As finalíssimas são disputadas da seguinte forma:

▪

Os jogadores irão realizar 3 jogos, sendo que em cada jogo o jogador que tiver
obtido a menor pontuação será eliminado (sistema de bota-fora)
E assim se apura o vencedor da Liga PBP

Artigo 5º: Penalizações
▪

▪

▪

Qualquer jogador que tenha práticas anti-desportistas, que incomode os
atletas que estão em competição, faltas de respeito entre atletas, faltas de
respeito ao pessoal do centro de bowling e respectivo centro de bowling terá
como resultado a desqualificação imediata nessa etapa e - 20 pontos na
classificação individual.
Qualquer jogador que consuma de bebidas alcoólicas, fume, assim como a
falta de vestuário apropriado (proibido o uso de calças de ganga, calças de
fato de treino e calções de praia) mediante o regulamento terá como
penalização - 10 pontos na classificação individual.
Atrasos dos jogadores tem como penalização - 5 pontos na classificação
individual.

▪

Qualquer jogador que faça jogo lento, ou seja, o jogador deve estar pronto
para jogar e quando for a sua vez não deve atrasar o começo do seu
approach ou lançamento. Se tal o fizer, é considerado jogo lento sendo que
será penalizado com – 5 pontos na classificação individual.

Artigo 6º: Prémios
A Liga PBP tem como prémios:
▪
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Final

assificado:
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pinos
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pinos
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inos
B:
pinos
nos
nos

Serão entregues recordações a todos os presentes na final.

