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REGULAMENTO
ARTº 1º

ORGANIZAÇÃO
a) O Torneio Nacional de Trios é organizado pela Associação Portuguesa de Bowling, APD.
b) Está aberto a todos os jogadores com licença desportiva, que constituirão entre si grupos
de três jogadores do mesmo sexo e mistos (juniores e femininos têm handicap de 8 pinos
por partida), tendo a possibilidade de pertencerem a diferentes clubes.
c) O objectivo desta prova é apurar o Trio Campeão Nacional da época 2018/2019.
d) Esta prova disputa-se no dia 3 de Março.

ARTº 2º

INSCRIÇÕES
a) O valor da inscrição é de 45 € por pessoa e inclui todos os jogos da competição.
b) A data limite para a inscrição nesta prova é dia 3 de Fevereiro mediante envio de
formulário TNT devidamente preenchido e comprovativo da transferência do valor da
inscrição da equipa.
c) Todas as inscrições devem ser pagas, por transferência bancária ou depósito directo na
conta da Associação Portuguesa de Bowling, APD até à data limite das mesmas e enviado
e-mail para a Associação (info@apbowling.pt) informando do montante depositado e a que
se refere esse pagamento. Só após este procedimento, ficará validada a inscrição e
possibilidade de participar na Prova.
Banco Caixa de Crédito Agrícola
NIB: 004531604026802417227

ARTº 3º

FORMATO
Esta prova disputa-se de acordo com o seguinte formato:
Apuramento – Round-Robin por pré-sorteio.
Todas as equipas se encontram em confrontos diretos umas com as outras. A equipa vencedora
do jogo (depois de adicionar o (handicap dos elementos juniores e femininos a existirem),
adiciona 30 pinos ao seu total de pinos dessa partida . No caso de empate são atribuidos mais
15 pinos a cada uma das equipas.
Se mais de 8 equipas inscritas, o número de jogos máximo para cada equipa são 7, sendo sempre
por sorteio prévio.

Os horários da prova serão anunciados no dia 15 Fevereiro, depois de serem encerradas as
inscrições e confirmadas todas as transferências bancárias.

Sorteio dos confrontos a realizar com os capitães de equipa
Serão apurados para a Final os 4 melhores Trios. Será jogado um Match-Play (1 jogo) da 1ª
contra a 4ª e a 3ª contra a 2ª. As equipas vencedoras jogam mais um jogo para decidir quem
fica em 1º e 2º lugar, as equipas vencidas são classificadas de acordo com o pinfall do jogo da
final em 3º e 4º lugar.
Serão entregues troféus aos 3 primeiros classificados.
Esta prova conta para o ranking nacional

Artº 4

REGRAS
a) O Torneio Nacional de Trios – Época 2018/ 2019 está sujeito às regras e regulamentos da
A.P.B., APD (Associação Portuguesa de Bowling, APD), E.T.B.F. (European Tenpin
Bowling Federation) e World Bowling.
b) 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 desporto
ou bermudas; as calças a usar devem ser lisas, as jogadoras femininas poderão, também,
usar saia ou calção. Também não poderão ser usadas t-shirts’. Os membros das equipas
que infringirem estas regras serão classificados em último lugar, podendo no entanto
jogarem a Prova.
c) 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. A infracção é punível com
desclassificação da equipa.
d) Não poderão ser inscritos jogadores ou jogadoras sem situação legal nesta APB, ou com
processos em curso de ordem disciplinar.
e) À Organização reserva-se o direito de fazer toda e qualquer modificação a este
regulamento, se as circunstâncias assim o exigirem

Artº 5

PRÉMIOS
Serão entregues troféus aos elementos das 3 equipas classificadas nas 3 primeiras posições.
Esta prova conta para o Ranking Nacional

