TORNEIO NACIONAL
INDIVIDUAL

ÉPOCA 2018/2019

REGULAMENTO

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BOWLING, APD
ARTº 1º

ORGANIZAÇÃO
a) O Torneio Nacional Individual é organizado pela Associação Portuguesa de
Bowling, APD.
b) Está aberto a todos os jogadores e jogadoras, juniores e seniores com licença
desportiva emitida pela APB,APD válida para 2018/2019

ARTº 2º

INSCRIÇÕES
a) O valor da inscrição é de 60€ (sessenta euros) e inclui todos jogos do torneio.
b) O torneio terá lugar no dia 22 e 23 de Junho data limite para a inscrição nesta
prova é dia 3 de Junho de 2019.
c) A prova terá lugar no Bowling Caldas, nas Caldas da Rainha.
d) O Horário das provas será anunciado até dia 4 de Junho.
e) Todas as inscrições deverão ser pagas, por transferência bancária ou depósito
directo na conta da Associação Portuguesa de Bowling, APD até à data limite
imposta pela alínea anterior, enviando e-mail para a Associação
(tesouraria@apbowling.pt) informando do montante depositado e a que se refere
esse pagamento, só assim será validada a participação na prova.
Banco Caixa de Crédito Agrícola

NIB: 004531604026802417227
ARTº 3º

FORMATO
O campeonato disputa-se de acordo com o seguinte formato:
O Apuramento – Sábado 22 Junho
1ª fase – fresh oil
2 séries de 3 jogos. Classificação pelo total dos 6 jogos (2 primeiros classificados ficam
apurados para a final em 1º e 2º)
2ª fase – fresh oil
1 série de 3 jogos a somar ás duas anteriores (jogam os classificados de 3º ao 14º)
classificação final pela soma dos 9 jogos (1ª e 2ª fase). Os 6 primeiros classificados
desta série ficam apurados para a final nas posições de 3º ao 8º.
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Final – Domingo dia 23 Junho
a) Os 8 atletas apurados iniciam esta fase ordenados segundo tabela
classificativa do apuramento do dia anterior.
b) A semi-final será jogada consoante a dupla tabela de eliminação. Em cada
jogo, cada um dos atletas joga 3 partidas vence o atleta cuja soma das 3
artidas seja maior. Em cada confronto da tabela invictos, vence o jogador
com melhor soma dos 3 jogos e o derrotado passa para a tabela da
repescagem. Em cada confronto da tabela da repescagem, vence o
jogador com melhor soma dos 3 jogos e o derrotado é eliminado.
Tabela Invictos
P1
P2
P3
P4

–
–
–
–

1º
2º
3º
4º

vs
vs
vs
vs

8º
7º
6º
5º

P5 – Venc P1 vs Venc P4 P7 – Venc P5 vs Venc P 6
P6 – Venc P2 vs Venc P3

Tabela de repescagem
P8 – Derr P1 vs Derr P4
P9 – Derr P2 vs Derr P3
P1 – pistas 3 e 4
P4 – pistas 9 e 10
P7 – pistas 7 e 8
P11 – pistas 3 e 4

P11 – Venc P9 vs Derr P5 P12 – Venc P10 vs Venc P11
P10 – Venc P8 vs Derr P6

P2 – pistas 5 e 6
P5 – pistas 5 e 6
P8 – pistas 9 e 10
P10 – pistas 5 e 6

P3 – pistas 7 e 8
P6 – pistas 3 e 4
P9 – pistas 7 e 8
P12 – pistas 7 e 8

Finalíssima
a) Disputa-se imediatamente a seguir
•

Serão apurados para a Finalíssima os três atletas masculino e feminino,
melhor classificados. Será jogado um Match-Play, em escada em apenas 1
jogo:

Jogo A - 3º Classificado Qualificação contra 2º Classificado Qualificação
Jogo B - Vencedor do jogo A contra o 1º Classificado.
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ARTº 4º

REGRAS
a) O Torneio Nacional Individual – Época 2018/2019 está sujeito às regras e
regulamentos da APB, APD (Associação Portuguesa de Bowling, APD), E.T.B.F.
(European Tenpin Bowling Federation) e World Bowling.
b) Não poderão ser inscritos jogadores ou jogadoras sem situação legal nesta APB, ou
com processos em curso de ordem disciplinar.
c) De acordo com as Regras da World Bowling não é permitido o uso de vestuário
inapropriado para a prática de bowling, nomeadamente calças de ganga, “fato de
treino” ou bermudas; as calças a usar devem ser lisas (sem bolsos ou fechos nas
pernas), as jogadoras femininas poderão também usar saia ou calção. Não poderão
ser usadas t-shirts.
d) De acordo com as Regras da World Bowling só será permitido o uso de bolas de
bowling incluídas na Listagem de Bolas Aprovadas pela USBC.
e) De acordo com as Regras da World Bowling, os jogadores não poderão consumir
bebidas alcoólicas, estar sob a influência do álcool ou fumar durante toda a
competição, isto é durante todo o período das séries de jogos. Só no final da
competição e quando já estiverem sem uniforme de jogo é que poderão fazê-lo.
f) À Organização reserva-se o direito de fazer toda e qualquer modificação a este
regulamento, se as circunstâncias assim o exigirem.
g) Esta prova contará para o Ranking da Associação Portuguesa de Bowling, APD
(Época 2018/2019) segundo a tabela:
VENCEDOR
DERROTADO

P14

1º Classificado e Campeão do Torneio
2º Classificado e Vice Campeão do Torneio

VENCEDOR

P13

3º
Classificado

DERROTADO

P12

4º
Classificado

DERROTADOS
MELHOR PONT.

P10/P11

5º
Classificado

DERROTADOS
PIOR PONT.

P10/P11

6º
Classificado

P8/P9

7º
Classificado
8º
Classificado

DERROTADOS
PIOR PONT.

ARTº 5º

PRÉMIOS
a) Serão atribuídos troféus aos 3 primeiros classificados masculino e feminino.
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