Team Portugal
Mediterranean Bowling
Championships 2019

Art.1 ORGANIZAÇÃO
1.1

O apuramento para o Mediterranean Bowling Championships 2019, é organizado em
Portugal, pela Associação Portuguesa de Bowling, APD, na qualidade de organismo oficial
de regulação do Bowling em Portugal. Esta competição tem por objectivo seleccionar
quatro jogadores, dois masculino e dois femininos, a fim de representarem em Malta de
1 a 7 de Abril 2019.

1.2

Esta seleção será feita num Torneio de Qualificação Nacional Individual a organizar no dia
20 de Janeiro 2019

1.3

Para participação é necessária a detenção de licença desportiva portuguesa, válida para
época desportiva 2018/2019.

1.4

Esta prova pontua para o ranking nacional

Art.2 FORMATO DO TORNEIO
2.1 Cada concorrente masculino e feminino efectuará 2 séries de 3 partidas. No seguimento
desta fase apuram-se os 8 melhores atletas masculinos e as seis melhores atletas femininas.
2.2 DESESPERADO, 1 serie de quatro jogos a juntar a melhor serie que tenha feito na primeira
fase.

2.3
Após esta fase os jogadores / jogadoras jogarão em sistema round -robin em que jogam
todos contra todos.
2.4

A pontuação na fase round robin começa de zero.

2.5 Nos confrontos directos, no sistema Round-Robin, cada vitória beneficiará de um bónus
de 20 Pinos. Em caso de empate, será atribuído um bónus de 10 pontos a cada jogador.
2.6 Os vencedores da prova e com direito a participar no Mediterranean Bowling
Championships serão aqueles atletas que no final da fase do round robin obtenham mais pinos.
Os dois melhores femininos e os dois melhores masculinos.
2.7 – No caso dos atletas vencedores não possam participar por qualquer motivo que possa
aparecer ate a data da inscrição na prova, será convidado o terceiro lugar a participar na mesma.

Art.3 INSCRIÇÃO
3.1

Os concorrentes pagarão à organização no acto da inscrição (até dia 13 Janeiro):
a) O valor de 60,00€ inclui inscrição e todos os jogos da competição
b) Desesperado 25,00€ - 1 serie de 3 jogos a juntar à melhor série de 3 jogos
do atleta na primeira fase.

3.2

As inscrições poderão ser efectuadas por e-mail: info@apbowling.pt

Art.4 PRÉMIOS
4.1 Os vencedores (1º e 2º) do Torneio masculino e feminino serão convidados pela
Associação Portuguesa de Bowling, APD a representar PORTUGAL para disputar o
Mediterranean Bowling Championships em Malta. A APB compromete-se a pagar o valor da
inscrição e a Viagem aos jogadores apurados na condição de existirem pelo menos 20
jogadores inscritos. Se não se inscreverem 25 jogadores (total masculino e feminino), o valor
apurado no final do torneio (depois de pagas as despesas) é entregue aos vencedores do
torneio para fazer face às despesas da representação, caso os vencedores 1º e 2º não
queiram representar Portugal nestas condições, o valor é entregue às pessoas que se
posicionem imediatamente a baixo e que pretendam viajar para Malta para representar
Portugal.
4.2 Os representantes de Portugal, envergarão o equipamento oficial nacional que deverão
adquirir caso não possuam por um valor unitário de 25€.
Não é autorizada nenhuma publicidade a não ser a permitida pela Associação
Portuguesa de Bowling, ou a fornecida pelo comité organizador do torneio.
Art.5 REGULAMENTO
5.1

Os participantes atrasados mais de 15 minutos da hora prevista do início do torneio, 1ª
Série e Final, serão eliminados ,sem direito a qualquer reembolso.

5.2

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

5.3

No torneio de qualificação, serão aplicadas as regras da World Bowling. Qualquer decisão,
arbitral é da inteira responsabilidade da organização.

5.4

Sempre que ocorrer qualquer situação anómala, erro de pontuação ou de pista, deverá
ser solicitada a presença da organização.

5.5

Não é permitido consumir álcool durante o Torneio. Não é permitido fumar durante os
intervalos das séries, na Final nem na Finalíssima.

5.6 É imperioso que os jogadores virem devidamente equipados. Não será permitido jogar
calças de ganga
5.7

Condições de participação: A selecção dos representantes de Portugal é restrita apenas
a jogadores de nacionalidade portuguesa ou com dupla nacionalidade, na condição dos
jogadores com dupla nacionalidade nunca terem participado nesta modalidade em
representação de outro país.

5.8

A organização poderá solicitar a apresentação de documento comprovativo da
identidade dos jogadores.

