Regulamento

A Taça Centro de Bowling Team é uma prova de equipas promovida pela
Associação Portuguesa de Bowling, APD. Para poder participar nesta prova os
jogadores terão que ser detentores de Licença Desportiva Válida, emitida por
este organismo.

Artigo 1 - Inscrições
Para esta prova serão aceites inscrições de qualquer centro de bowling que
opere em Território Português. Cada centro de bowling pode apenas inscrever
UMA equipa que poderá ser masculina, feminina ou mista. Cada equipa
poderá ter no mínimo 3 elementos e no máximo 5 elementos.

Até dia 30 de abril deverá ser entregue 50% do valor da inscrição e até 31 de
Maio os restantes 50%.

O valor da inscrição é 45 € por cada elemento da equipa e inclui:
-todos os jogos da competição em causa
-alojamento em quartos duplos e triplos na noite de 13 para 14 de junho
- jantar convívio no dia 13 de junho
-pequeno almoço no dia 14 de junho
-almoço do dia 14 de junho
-recordação do torneio

Artigo 2 – Formato
Formações das equipas - independentemente do número de pessoas
que formam a equipa, só poderão participar em cada um dos jogos, apenas 3
elementos. Para esta formação, serão entregues formulários no dia 13 de
Junho (check-in) para que cada equipa possa elaborar o seu calendário de
jogos (Quem joga quando). Este formulário terá que ser entregue á
organização até às 8:00 h do dia 14 de junho. No caso de as equipas serem
formadas apenas por 3 elementos, o preenchimento deste impresso não se
aplica.
Qualificação – Nesta fase, cada equipa (3 elementos) faz 9 jogos. A
pista onde realizam os primeiros 3 jogos é sorteada a quando a receção no
dia 13 de junho. Depois de cada 3 jogos as equipas que jogaram nas pistas
ímpares avançam para a pista ímpar á sua direita, as equipas que jogaram
nas pistas pares avançam para a pista par á sua esquerda (Exemplo: a equipa
que por sorteio joga os jogos 1, 2 e 3 na pista 3, vai jogar os jogos 4,5 e 6 na
pista 5 e os jogos 7,8 e 9 na pista 7. A equipa que por sorteio joga os jogos 1, 2
e 3 na pista 8, vai jogar os jogos 4,5 e 6 na pista 6 e os jogos 7,8 e 9 na pista 4)
Antes do início da qualificação serão concedidos 15 minutos de aquecimento
para TODOS os jogadores.
Entre os jogos e as séries não existirá aquecimento.
As atletas femininas e os menores de 16 anos têm um handicap de 8 pinos por
jogo.
No final dos 8 jogos, a classificação é feita pelo total de pinos, mais handicap.
Fase Final – Para a fase final apuram-se as primeiras 3 equipas da
qualificação e poderão entrar nos jogos todos os jogadores das equipas
apuradas.
Para esta fase as pistas serão limpas e será concedido um aquecimento de 10
minutos a cada equipa no primeiro confronto. Para os jogos do confronto final,
as pistas não serão limpas e serão concedidos 5 minutos de aquecimento á
equipa qualificada em primeiro lugar.
No primeiro confronto (semi-final) defrontam-se a equipa qualificada em
terceiro e a equipa qualificada em segundo. De seguida (final), a equipa
vencedora da semi-final defronta a qualificada em primeiro lugar, e o
vencedor deste confronto é o vencedor da prova e Titular da Taça CBT.
Os confrontos da final e semi-final realizam-se á melhor de 3 jogos.

Antes do início dos jogos, as equipas terão que entregar á organização a listas
dos jogadores que jogam cada um dos jogos.
A vitória de cada jogo é atribuída á equipa que somar mais pinos (e
handicap).
Em caso de empate, num dos confrontos, terão de se realizar os 3 jogos. Se
ainda assim permanecer o empate, a vitória será atribuída á equipa cuja
diferença entre o melhor e o pior jogo deste confronto (3 jogos) for menor ou
seja, á equipa mais regular.
Artigo 3 – Prémio
A equipa vencedora desta prova, levará para o centro de bowling que
representa, a Taça CBT com a placa de inscrição da sua vitória nesta época.
A vitória atribui ainda a esse centro de bowling a possibilidade de acolher esta
mesma prova na época desportiva 2015/2016 mediante aceitação das
condições da mesma.

