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Art.1 ORGANIZAÇÃO 

 
1.1    As Provas nacionais de Bowling 2022, é organizado em Portugal, pela 

Associação Portuguesa de Bowling, APD, na qualidade de organismo oficial de 
regulação do Bowling em Portugal.  

 
1.2      Estas provas são compostas por 3 torneios: Torneio Nacional Individual, 

Torneio nacional de Pares e Torneio Nacional de Trios 
1.3  Para participação é necessária a detenção de licença desportiva portuguesa, 

válida para época desportiva de 2022. 
 
1.4  Estas provas pontuam para o ranking nacional 

 
Art.2 FORMATO GERAL 

2.1      Todos os atletas terão que ser inscritos até ao dia 21 de Abril com menção 
aos torneios em que irão participar. As inscrições devem ser enviadas pelos 
respetivos clubes para o email cristinajcsoares@gmail.com ou para whatsapp 
916028990.  
 

2.3     No primeiro dia de provas, estarão disponíveis os formulários para preencherem 
para a composição dos pares e trios que deverá ser entregue antes do início dos 
jogos. Depois de iniciados os jogos de apuramento, não serão aceites alterações salvo 
quando se verifique a ausência de um atleta em virtude de factos que não dependam 
da vontade do mesmo. 

 
2.4     No primeiro dia de prova, todos os atletas têm que realizar os 10 jogos de 
apuramento que servirão de base para qualquer uma das competições (individual, 
pares e trios) 
 
2.5      Atletas femininos e atletas menores de 18 anos têm 8 pinos de handicap durante 
as competições de pares e trios, em todos os jogos, incluindo nos jogos do primeiro dia. 
 
2.6      No final dos 10 jogos, serão anunciados os pares e trios finalistas que jogarão no 
segundo dia, e os apurados para a final do Torneio Nacional individual no terceiro dia. 
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Art.3  INSCRIÇÕES 
 
3.1      Os Valores são diferentes para cada uma das provas. Cada atleta, para 

participar na prova 

 
a) Torneio nacional Individual  pagará 50€ 
b) Torneio Nacional de Pares pagará 30€ 
c) Torneio Nacional de Trios pagará 20€ 

 
3.2 As inscrições devem ser enviadas pelos respetivos clubes para o email 

cristinajcsoares@gmail.com ou para whatsapp 916028990. O valor das 
inscrições pode ser pago no dia, mas apenas em numerário. Os valores pagos 
por transferência bancária devem ser enviados os comprovativos até dia 22 às 
12:00h. 
 

 Art.4 TORNEIO NACIONAL DE PARES (TNP) 
 
4.1 Para o TNP apuram-se os 10 melhores pares segundo a tabela de classificação do 
primeiro dia (soma de 20 jogos, 10 de cada atleta que compõem o par). 
 
4.2 Este torneio realiza-se no formato Round Robin em que todos os pares 
confrontam os pares adeversários. Os atletas iniciam esta fase com 50% dos pontos 
acumulados no primeiro dia.  
 
4.3 Os pares podem ser mistos. As atletas femininas e os menores de 18 anos na 
data da prova, contam com 8 pinos de handicap em cada jogo e aos 50% do primeiro 
dia adicionam-se 40 pinos (o equivalente a 8 pinos para 5 jogos, metade dos 10 
jogados no primeiro dia). 
 
4.4 Nos confrontos ganha o par de jogadores que na soma dos seus jogos tenham 
mais pontos, incluindo o Handicap na eventualidade de ser aplicável. 
 
4.5 Por cada vitória cada equipa soma 20 pontos ao seu score, no empate cada uma 
das equipas soma 10 pontos. 
 
4.6 A equipa vencedora será a que no final do round robim tiver mais pontos na 
soma total (50% do primeiro dia +a handicap+ pinos+ ponstos vitoria ou empate) 
 
4.7 Na eventualidade de não estarem presentes 10 equipas, o numero de confrontos 
passa a ser:  
 
9 equipas – 8 confrontos 
8 equipas – 7 confrontos 
7 equipas – 6 confrontos  
6 equipas – 5 confrontos + confronto final por classificação (1ºvs2º/3ºvs4º/5ºvs6º) 
5 equipas – 8 confrontos (2 vezes com cada adversário) 
4 equipas – 6 confrontos (2 vezes com cada adversário) 
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  Art.5  TORNEIO NACIONAL DE TRIOS 
 
5.1 Para o TNT apuram-se os 5 melhores trios segundo a tabela de classificação do 
primeiro dia (soma de 30 jogos, 10 de cada atleta que compõem o trio). 
 
5.2 Este torneio realiza-se no formato Stepleder na soma de 3 jogos da equipa (1 de 
cada atleta). Os atletas iniciam esta fase com zero pinos.  
 
5.3 As equipas podem ser mistas. As atletas femininas e os menores de 18 anos na 
data da prova, contam com 8 pinos de handicap em cada jogo. 
 
5.4 Os confrontos serão feitos assumindo a classificação das equipas elaborada com 
a totalidade dos jogos feitos no primeiro dia : 5º vs4º / vencedor do primeiro match 
play vs 3º/ vencedor do 2º match play com o 2º/ vencedor do 3º match play com o 
primeiro.  
 
5.5 A classificação desta prova será feita a baixo do 5º lugar, pelos pontos do 
primeiro dia. Os 5 primeiros, pelos resultados dos match play: derrotado do 1º 
match play 5º, derrotado do 2º match play 4º, derrotado do 3º match play 3º, 
derrotado do 4º match play 2º, vencedor do 4º match play 1º 
 

Art.6  TORNEIO NACIONAL INDIVIDUAL 
 
6.1 Para o TNI apuram-se as 5 melhores atletas femininas e os 15 melhores 
atletas masculinos. Esta prova realiza-se com os dois escalões 
independentes. 
 
6.2 A prova começa com os atletas a somarem os seus 5 melhores jogos do 
primeiro dia. Jogam ainda mais 5 jogos para adicionar a estes. 
 
6.3 Na soma dos 10 jogos (5 do primeiro dia e 5 deste dia), os 3 melhores 
atletas femininos e masculinos passam para a fase de eliminação em 
stepledar. 
 
6.4 Na final stepledar o 3º classificado joga contra o 2º classificado, vence 
quem tiver mais pinos na soma de 2 jogos. O vencedor encontra-se então 
com o 1º classificado da fase anterior e jogam mais um match play de 2 
jogos (soma dos dois) para encontra o Vencedor da prova e o segundo 
classificado na tabela final. 
 
Art.7 Prémios 
 
7.1 A cada uma das provas serão atribuido troféus aso 3 primeiros 
classificados. 
 
 
 



 

 

Art.8 REGULAMENTO 
 
8.1      Os participantes atrasados mais de 15 minutos da hora prevista do início do 
torneio, em qualquer uma das fases, serão eliminados ,sem direito a qualquer 
reembolso. 

 
8.2      Em caso de igualdade, o desempate será efectuado num jogo do 9º e 10º 

frames. 

 
8.3      Nos torneios, serão aplicadas as regras da International Bowling Federation. 

Qualquer decisão, arbitral é da inteira responsabilidade da organização. 

 
8.4     Sempre que ocorrer qualquer situação anómala, erro de pontuação ou de 

pista, deverá ser solicitada a presença da organização. 

 
8.5      Não é permitido consumir álcool durante o Torneio.  

 
8.6      É imperioso que os jogadores virem devidamente equipados.  

 
 

Art.9 DATAS 
 
23 de Abril – 10 jogos de apuramento 
24 de Abril – de manhã TNP, a tarde TNT 
25 de Abril - TNI 
 
 
 


