CAMPEONATÃO 2020
REGULAMENTO GERAL
Art. 1º - Estão habilitadas a participar do “Campeonatão” 2020 todas as equipes que estiverem regularmente
inscritas na seção do boliche e em dia com suas obrigações financeiras (taxas e mensalidades), para que não
sofram as penalidades previstas no artigo 31 das Normas Gerais do Boliche:

Art. 31 - As equipes em atraso com sua contribuição estarão sujeitas às seguintes
penalidades:
a) atraso de um trimestre: advertência formal.
b) atraso de dois trimestres: perda por W.O. nos jogos correspondentes ao segundo
trimestre de atraso;
c) atraso de três trimestres: eliminação do campeonato em vigor.
Art. 2º - As equipes participantes deverão ter regularmente inscritos o número mínimo de 14 (quatorze)
jogadores até 15 (quinze) dias antes do início do “Campeonatão”.
Art. 3º - As equipes integrantes do “Campeonatão” 2020 deverão participar de todos os jogos previstos, sob
pena de perda à disputa dos pontos em jogo (WO) e demais sanções descritas nas Normas Gerais do Boliche.
Art. 4º - O jogador que tenha participado de qualquer jogo do Campeonatão 2020 e que não tenha jogado
mais do que dez colunas ao todo ou no máximo dois jogos (independente do número de colunas jogadas),
poderá se transferir para outra equipe da mesma categoria até o prazo estabelecido no art. 5º parágrafo
único.
Art. 5º – Conforme art. 10 das Normas Gerais do Boliche:
“Art. 10 - Somente poderão participar dos torneios e campeonatos organizados pela seção os sócios que atendam às
seguintes condições:
a) Ter inscrição atualizada em alguma das equipes, com no mínimo 02 (dois) dias antes de sua participação no caso de
transferência. Para novos inscritos dentro da categoria não se faz necessário este período. (Condição necessária apenas para
participar dos Campeonatos);
b) Estar livre de qualquer pena de suspensão imposta pela diretoria do clube ou da seção;
c) Ter a ficha de inscrição assinada pelo jogador, por um dos representantes da futura equipe (presidente, vice-presidente,
diretor social, secretário, capitão ou tesoureiro), e em caso de transferência pelo representante da equipe da qual está se
transferindo. Desnecessário se faz a ficha estar assinada pela DAB para liberação do jogador.
d) Caso o representante da equipe de origem se recuse a assinar a transferência, a DAB analisará a situação e se julgar
improcedente, poderá fazer a liberação.

Parágrafo único – “Qualquer jogador que estiver atuando de forma irregular (nos termos
deste artigo) deverá ser formalmente denunciado, ou seja, por escrito ou por e-mail, à Diretoria
Adjunta do Boliche, que tomará as providências necessárias”.
Parágrafo único - Transferências de jogadores podem ser realizadas até a data limite de:
19 de setembro de 2020 (Categoria Feminina);
26 de setembro de 2020 (Categoria Mista);
Art. 6º - Somente haverá transferência de jogo em casos excepcionais ou de força maior, e mediante
aprovação da DAB (Diretoria Adjunta Boliche). Toda e qualquer transferência, exceto casos de força maior,
deverá ser tratada entre os dois (ou mais, quando se tratar de uma rodada “em bloco”) presidentes
envolvidos; as equipes de comum acordo, poderão solicitar a transferência, através de formulário apropriado,
com pelo menos 01(um) dia de antecedência, sob pena de perda do direito a disputa dos pontos em jogo;
desde que haja horário e canchas disponíveis para a realização da mesma.
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§ 1º - Nenhum jogo poderá ser transferido para datas posteriores ao início da última rodada da fase
ou turno em disputa.
§ 2º - TODAS as transferências de jogos somente serão possíveis com a concordância da DAB.
DOS JOGOS
Art. 7º - Os presidentes das equipes deverão manter atualizado o fichário de seus jogadores, centralizado
na secretaria do boliche, comunicando com a possível antecedência as transferências e desligamentos dos
mesmos, bem como as alterações dos cargos internos de sua equipe. Sempre que necessário será feito o
confronto das súmulas dos jogos com este arquivo.
Parágrafo único - É de total responsabilidade dos presidentes fiscalizarem se os jogadores de sua equipe
atendem as condições de jogo estabelecidas nas normas e regulamentos vigentes.
Art. 8º - O horário estabelecido para o início dos jogos constará da tabela de cada categoria do
“Campeonatão” 2020 e deverá ser rigorosamente obedecido.
§ 1º – As pistas serão desligadas 5 minutos antes do início do jogo para que seus capitães coloquem
os nomes dos jogadores no quadro e realizem cumprimentos. O jogo deverá iniciar imediatamente após as
pistas serem religadas.
§ 2º - Todos os jogos disputados no segundo tempo deverão iniciar no máximo 05 (cinco) minutos
após o encerramento do primeiro jogo.
Art. 9º - As equipes que estiverem à esquerda nas tabelas serão as mandantes dos jogos.
Art. 10º - Cada jogo será constituído de 02 (dois) tempos a serem disputados consecutivamente no mesmo
dia e na mesma cancha. Em cada tempo são jogadas 06 (seis) colunas por equipe, em pistas alternadas 03
e 03, ou seja, a equipe mandante jogará as 03 (três) primeiras colunas na pista 01 (um) e as 03 (três) últimas
na pista 02 (dois).
Art. 11º - As equipes deverão determinar antes do jogo, dois anotadores para acompanhamento (um
responsável pela súmula de papel e um responsável pela súmula eletrônica), devendo o primeiro tempo ser
anotado por integrantes da equipe mandante e o segundo por integrantes da mandada.
Parágrafo único - As equipes (ou a DAB) poderão de comum acordo, designar, para anotadores, pessoas
não pertencentes às equipes envolvidas no jogo.
Art. 12º - As equipes poderão colocar no quadro, antes do início de cada tempo, os nomes de até 10 (dez)
jogadores, que serão indistintamente utilizados, até o máximo de 07 (sete) por coluna nas categorias mista
e feminina, e 06 (seis) na categoria masculina.
§ 1º - A equipe MANDADA deverá obrigatoriamente colocar os nomes no quadro ANTES da equipe
mandante.
§ 2º - As equipes mistas poderão utilizar, no máximo, 05 (cinco) jogadores do sexo FEMININO por
coluna, sendo esse limite de 04 (quatro) jogadores do sexo MASCULINO por coluna.
§ 3º - As equipes deverão obrigatoriamente atuar com sete jogadores por coluna (seis, na categoria
masculina) em todas as colunas do jogo. Só será permitido a uma equipe atuar com menos jogadores se a
equipe não possuir no momento sete jogadores (seis, na categoria masculina) no quadro e com condições
de jogo.
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§ 4º - Caso uma equipe dispute uma coluna com menos de sete jogadores (seis, na categoria
masculina) deverão jogar necessariamente seu primeiro jogador junto com o primeiro jogador adversário, o
segundo jogador junto com o segundo jogador adversário e assim sucessivamente de forma que o(s)
último(s) jogador(es) adversário(s) jogue(m) sozinho(s).
Art. 13º - Cada jogador poderá participar, indistintamente, dos 02 (dois) tempos de cada jogo, respeitandose o limite máximo de 06 (seis) colunas por jogador, das 12 (doze) em disputa em cada jogo.
Parágrafo Único: O jogador que for substituído em um tempo não poderá voltar a jogar no mesmo tempo.
Art. 14º - O capitão da equipe que estiver jogando na pista 01 deverá mandar seu jogador antes que o
capitão da equipe que estiver jogando na pista 02 o faça; o capitão da pista 02, por sua vez, deverá mandar
seu jogador antes que o jogador da pista 01 arremesse sua primeira bola.
§ 1º - Após o jogador da pista 02 ter sido mandado e o jogador da pista 01 ter arremessado sua
primeira bola, o capitão da pista 02 não poderá mais alterar o mando e chamar outro jogador.
§ 2° - Considera-se um jogador como tendo sido “mandado” quando pelo menos um dos fatos abaixo
acontecer:
a) seu nome for chamado pelo capitão de sua equipe,
b) esse jogador se dirigir à pista e pegar a bola.
c) quando o capitão da equipe adversária perguntar quem foi mandado e o nome desse jogador for
citado em resposta.
Art. 15º - A equipe que não preencher o quadro com um mínimo de 05 (cinco) jogadores na categoria mista
e feminina ou 04 (quatro) na categoria masculina, até o horário previsto para início do primeiro tempo,
respeitado o disposto no art. 8º §1º deste regulamento, será declarada perdedora por W.O.
Art. 16º – Para o segundo tempo, a equipe que não se apresentar com um mínimo de 05 (cinco) jogadores
na categoria mista e feminina ou 04 (quatro) na categoria masculina, até o horário previsto para início, nos
termos do art. 8 §2º deste regulamento, será declarada perdedora por W.O., independentemente do resultado
do primeiro tempo, que será anulado.
Art. 17º - No caso de uma equipe iniciar o jogo com um número inferior a 07 (sete) até o limite mínimo de
05 (cinco) integrantes, para a categoria mista ou feminina, ou 06 (seis) até o limite mínimo de 04 (quatro)
na categoria masculina, poderá a qualquer momento incorporar o sexto e o sétimo jogadores na categoria
mista ou feminina ou ainda o quinto e o sexto na categoria masculina, mesmo que a coluna já tenha sido
iniciada.
Art. 18º - Quaisquer substituições somente poderão ser realizadas ao final de cada coluna. Da mesma forma,
os outros jogadores até o limite de dez, caso a equipe tenha iniciado o jogo com pelo menos 07 (sete) na
categoria mista e feminina, e 06 (seis) na categoria masculina, somente poderão ser incorporados ao término
das colunas.
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DAS PENALIDADES
Art. 19º - A equipe que, numa determinada coluna, não se apresentar com um mínimo de jogadores em
condições de jogo, conforme o artigo 12 deste regulamento, será considerada perdedora por W.O.
Art. 20º - A equipe que atuar com jogador em situação irregular (art. 12 § 1º e 2º e art. 13 deste
regulamento), será punido com a perda de todos os pinos da(s) coluna(s) em que o jogador atuar
irregularmente.
§ 1º - Havendo repetição do erro no mesmo jogo, a equipe será considerada perdedora por W.O.
§ 2º - Caso algum jogador se equivoque e jogue 4 bolas em uma coluna, esta última bola deverá ser
anulada e os pinos rearmados conforme ficaram ao final da terceira bola jogada
Art. 21º - As equipes que atuarem com jogador em situação irregular (art. 10 das Normas Gerais e arts. 4º
e 5º deste regulamento) serão punidas com a derrota por W.O.
Art. 22º - Para as equipes que forem punidas por W.O., serão computados 0 (zero) pontos ganhos e 0 (zero)
pinos derrubados, incluindo-se, porém, essa contagem no cálculo da média de pinos derrubados. Em todos
os casos de W.O., os pontos em disputa serão creditados ao adversário, que terá os pinos calculados pela
sua média.
§ 1º - Se as duas equipes registrarem W.O., a ambas serão computados 0 (zero) pontos ganhos e 0
(zero) pinos derrubados, na forma deste artigo.
§ 2º - A equipe que registrar 03 (três) W.Os., durante o ‘Campeonatão’ nos termos dos artigos 15 ou
16 (deste regulamento), será eliminada da disputa.
Art. 23º - A equipe que sofrer a pena de eliminação do ‘Campeonatão’ não perderá inicialmente seu horário
de treino. As equipes que incidirem nessa punição em duas edições consecutivas do Campeonatão serão
encerradas e perderão seu horário de treino.
Art. 24º - Havendo desistência ou eliminação de uma equipe da competição, serão invalidados todos os
pontos conquistados pelas equipes adversárias nos jogos anteriormente realizados. Não serão considerados
para o cálculo da média, os pinos derrubados nos jogos anulados.
Art. 25º – Queima de bolas: Conforme artigo 29 das Normas Gerais do Boliche:
Art. 29 - O arremesso será considerado “queimado” quando o PRIMEIRO CONTATO DA BOLA COM O SOLO FOR FORA
DO PRANCHÃO. Denomina-se “pranchão” a faixa estreita de 40cm da pista, delimitada pelas faixas vermelhas (laterais e a
frente).

Art. 26º – Conforme artigo 17 das Normas Gerais do Boliche:
“A DAB poderá reivindicar canchas reservadas ao treinamento das equipes para a realização de jogos de Campeonatos,

Torneios e outros eventos, comunicando tal fato aos presidentes com a possível antecedência. Os presidentes deverão dar
ciência a seus jogadores e em especial aos seus capitães, sem ônus para a DAB”

Art. 27º – Conforme dispõem as Normas Gerais do Boliche em seu artigo 21:
Art. 21 – Transferências de jogos, somente poderão ocorrer nas seguintes condições:
a) Respeitado prazo mínimo de 01 (UM) dia de antecedência;
b) Respeitadas as normas do regulamento do torneio e/ou campeonato em questão;
c) Se houver data e cancha disponíveis para a realização do jogo;
d) Se houver a concordância dos presidentes das equipes envolvidas em conjunto com a Diretoria Adjunta do Boliche;

Art. 28º – Ressalvado o caráter específico deste regulamento as demais regras obedecem às Normas Gerais
do Boliche e os casos omissos serão resolvidos pela DIRETORIA ADJUNTA DO BOLICHE (DAB).
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REGULAMENTO CAMPEONATÃO 2020
CATEGORIA FEMININA
Art. 1º - Para o Campeonatão 2020, as equipes serão divididas em três (3) grupos A, B e C de acordo com
a classificação final do Campeonatão 2019:

A

B

C

Amazonas

Vips

Barbarella

Ciganas

Brasil Legal

Piratas

Guerreiras

Alegria Alegria

Stars

Sempre Vivas

Arco Íris

Escocesas

Art. 2º - Na 1ª fase as equipes se enfrentarão todas contra todas em turno único com Handicap (HD) para
jogos de categorias diferentes, conforme abaixo:

Art. 3º – Para a segunda fase, as equipes serão distribuídas em três divisões, ouro, prata e bronze,
determinadas na forma abaixo (quadro 1) e de acordo com a classificação final da primeira fase. As equipes
se enfrentarão todas contra todas em turno e returno, dentro de cada divisão com Handicap (HD) somente
para jogos quando categoria da fase anterior for diferente:

DAB 2020

Quadro 1:

Ouro

Prata

Bronze

1º, 2º e 3º da Categoria A

4º da Categoria A, 2º e 3º da

4º da Categoria B e

e 1º da Categoria B

Categoria B e 1º da Categoria C

2º, 3º e 4º da Categoria C

Art. 4º - Em cada jogo serão disputados 06 (seis) pontos, sendo computados:
a) 02 (dois) pontos pela vitória na 1ª (primeira) partida;
b) 02 (dois) pontos pela vitória na 2ª (segunda) partida;
c) 02 (dois) pontos de bonificação pela vitória no jogo.
Art. 5º - O horário estabelecido para o início dos jogos será às 14h20, sem tolerância, conforme artigo 8º do
Regulamento Geral do Campeonatão 2020 e deverá ser rigorosamente obedecido.
Art. 6º - Critérios de desempate para a primeira fase:
a) Média de pinos derrubados durante a fase em questão;
b) Confronto direto na fase (por pontos);
c) Maior número de pinos derrubados em 01 (um) jogo durante a fase;
d) Sorteio.
Art. 7º - Critérios de desempate para a segunda fase:
a) Média de pinos derrubados na segunda fase;
b) Melhor colocação na primeira fase (para times que disputaram a primeira fase no mesmo grupo) /
Média de pinos derrubados na primeira fase (para times que disputaram a primeira fase em grupos
diferentes).
Art. 8º - A premiação será realizada da seguinte forma:
a) Equipe campeã e vice-campeã com troféus;
b) Equipe 3ª colocada com medalhas.
Art. 9º – As datas e os mandos de jogos da segunda fase de cada divisão poderão ser determinados pela
DAB que poderá marcá-los em “blocos” (jogos realizados simultaneamente, no mesmo dia e horário); para
isso, a DAB, se preciso, solicitará canchas de equipes alheias à disputa, independentemente dos horários de
treino das equipes envolvidas.
Art. 10º - Para o Campeonatão de 2021 as equipes serão divididas em três (3) grupos A, B e C conforme
posicionamento final de 2020, ou seja (de acordo com a primeira fase):
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Parágrafo único: Salvo se em reunião prévia ficar definido outro formato, se surgirem novas equipes ou da
eventual extinção de alguma das hoje existentes.
Art. 11º – Ressalvado o caráter específico deste regulamento as demais regras obedecem às Normas Gerais
do Boliche e os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela DIRETORIA ADJUNTA DO BOLICHE
(DAB).
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REGULAMENTO CAMPEONATÃO 2020
CATEGORIA MISTA
Art. 1º - Para o Campeonatão 2020, as equipes serão dispostas em três (3) divisões, A, B e C de acordo com
a classificação final do Campeonatão 2019:

A

B

C

Tiny Toons

Germânia

Pinoamigo

Strike

Falcões

Serelepes

Tiroleses

Pinimpé

Pinochão

Carajás

K’Buum

Domadores

Yabadabadoo

Golfinhos

Coringas

Pinguins Botocudos

Friends

Art. 2º - Na 1ª fase as equipes se enfrentarão todas contra todas em turno único com Handicap (HD) para
jogos de categorias diferentes, conforme abaixo:

Art. 3º – Para a segunda fase, as equipes serão distribuídas em quatro (4) divisões, ouro, prata, bronze e
Hans Nobling, determinadas na forma abaixo (quadro 1) e de acordo com a classificação final da primeira
fase. As equipes se enfrentarão todas contra todas em turno e returno, dentro de cada divisão sem Handicap
(HD) nas chaves Ouro, Prata e Bronze e COM Handicap (HD) na chave Hans Nobling (independente de qual
categoria estava na fase anterior).
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Quadro 1:

Ouro

Prata

Bronze

Hans Nobling

4 melhores

4 melhores

4 melhores

5º da A, 5º e 6º da B

da Categoria A

da Categoria B

da Categoria C

e 5º e 6º da C

Art. 5º Em cada jogo serão disputados 06 (seis) pontos, sendo computados da seguinte forma:
a) 02 (dois) pontos pela vitória na 1ª (primeira) partida;
b) 02 (dois) pontos pela vitória na 2ª (segunda) partida;
c) 02 (dois) pontos de bonificação pela vitória no jogo.
Art. 6º - O horário estabelecido para o início dos jogos noturnos será as 19h45 e aos finais de semana às
15h50, sem tolerância, conforme artigo 8º do Regulamento Geral do Campeonatão 2020 e deverá ser
rigorosamente obedecido.
Art. 7º - Critérios de desempate para a primeira fase:
a) Média de pinos derrubados durante a fase em questão;
b) Confronto direto na fase (por pontos);
c) Maior número de pinos derrubados em 01 (um) jogo durante a fase;
d) Sorteio.
Art. 8º - Critérios de desempate para a segunda fase:
a) Média de pinos derrubados na segunda fase;
b) Melhor colocação na primeira fase (para times que disputaram a primeira fase no mesmo grupo) /
Média de pinos derrubados na primeira fase (para times que disputaram a 1ª fase em grupos diferentes).
Art. 9º - A premiação será realizada da seguinte forma:
a) Equipe campeã e vice-campeã com troféus;
b) Equipe 3ª colocada com medalhas.
Art. 10º - Para o Campeonatão de 2021 as equipes serão divididas em três (3) grupos A, B e C conforme
posicionamento final de 2020, ou seja (de acordo com a primeira fase):
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Parágrafo único: Salvo se em reunião prévia ficar definido outro formato, se surgirem novas equipes ou da
eventual extinção de alguma das hoje existentes.
Art. 11º – As datas e os mandos de jogos da segunda fase de cada divisão poderão ser determinados pela
DAB que poderá marcá-los em “blocos” (jogos realizados simultaneamente, no mesmo dia e horário); Para
isso, a DAB, se preciso, solicitará canchas de equipes alheias à disputa, independentemente dos horários de
treino das equipes envolvidas. Esta decisão foi colocada em pauta na reunião dos presidentes.
Art. 12º – Ressalvado o caráter específico deste regulamento as demais regras obedecem às Normas Gerais
do Boliche e os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela DIRETORIA ADJUNTA DO BOLICHE
(DAB).
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REGULAMENTO CAMPEONATÃO 2020
Informações HandiCap (HD)
O handicap (HD) de todas as equipes (Mistas e Femininas) será sempre calculado a partir de uma média de
dez (10) partidas (pinos derrubados).
Inicialmente, para esses valores serão todos iguais à média inicial. Essa média inicial é calculada com base
nas médias de pinos derrubados por jogo no Campeonatão 2019.
A cada jogo realizado em 2020 os valores mais antigos serão substituídos pelos mais novos conforme exemplo
abaixo:

Valores considerados no cálculo da média e do handicap (HD)
Antes do 1º jogo

MI

MI

MI

MI

MI

MI

MI

MI

MI

MI

Após o 1º jogo

MI

MI

MI

MI

MI

MI

MI

MI

MI

C1

Após o 2º jogo

MI

MI

MI

MI

MI

MI

MI

MI

C1

C2

Após o 3º jogo

MI

MI

MI

MI

MI

MI

MI

C1

C2

C3

Após o 4º jogo

MI

MI

MI

MI

MI

MI

C1

C2

C3

C4

Após o 5º jogo

MI

MI

MI

MI

MI

C1

C2

C3

C4

C5

Após o 6º jogo

MI

MI

MI

MI

C1

C2

C3

C4

C5

C6

Após o 7º jogo

MI

MI

MI

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Após o 8º jogo

MI

MI

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

Após o 9º jogo

MI

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

MI é a média inicial;
C1 é a contagem no 1º jogo;
C2 é a contagem no 2º jogo e assim por diante.
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O valor do Handicap (HD) será através da fórmula: HD = 0,70 x (700 - M)
Onde M é uma média inicialmente calculada com base nas médias de pinos derrubados por jogo no
Campeonatão 2019:

Categoria

Equipe

MIS
MIS
MIS
MIS
MIS
MIS
MIS
MIS
MIS
MIS
MIS
MIS
MIS
MIS
MIS
MIS
MIS

CARAJÁS
CORINGAS
DOMADORES
FALCÕES
FRIENDS
GERMÂNIA
GOLFINHOS
K´BUUM
PINGUINS BOTOCUDOS
PINIMPÉ
PINOAMIGO
PINOCHÃO
SERELEPES
STRIKE
TINY TOONS
TIROLESES
YABADABADOO

Categoria

Equipe

FEM
FEM
FEM
FEM
FEM
FEM
FEM
FEM
FEM
FEM
FEM
FEM

ALEGRIA ALEGRIA
AMAZONAS
ARCO ÍRIS
BARBARELLA
BRASIL LEGAL
CIGANAS
ESCOCESAS
GUERREIRAS
PIRATAS
SEMPRE VIVAS
STARS
VIPS

Média
M
504,00
433,87
389,00
493,13
534,00
511,56
482,82
483,06
451,80
453,73
429,93
406,20
445,93
640,73
652,33
499,07
556,87
Média
M
413,33
551,50
381,58
389,42
422,92
514,83
394,83
500,75
375,58
443,00
376,33
420,92

HD
(0,70)
138
186
218
144
116
132
152
152
174
172
190
206
178
42
34
140
100
HD
(0,70)
200
104
222
218
194
130
214
140
228
180
226
196

Paragrafo 1º - O handicap será dividido entre as duas partidas de cada jogo, isto é, metade de seu
valor será somada ao total de pinos derrubados na primeira partida e metade na segunda partida.
Paragrafo 2º - O handicap terá seu valor atualizado a cada rodada em função dos pinos derrubados
por cada equipe durante o Campeonatão 2020.
Paragrafo 3º - O handicap terá seu valor proporcionalizado em caso de a equipe atuar com número
inferior a quatorze jogadores por jogo.
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CAMPEONATÃO 2020
REGULAMENTO TROFÉU PINHEIROS
Art. 1º - O Troféu Pinheiros 2020 será a premiação oferecida às equipes que fizerem a maior contagem
efetiva (não contabilizando eventual handicap) em um único jogo, dentro de cada divisão que compõe
o Campeonatão 2020. Para tanto serão válidos todos os jogos, de todas as fases. O Troféu Pinheiros
ficará permanentemente exposto na sala da secretaria do boliche, sendo entregue às equipes que
conquistarem o mesmo, um troféu em tamanho menor e de posse definitiva.
§ 1º - Em caso de empate, serão aplicados os seguintes critérios para definição da equipe vencedora do
Troféu Pinheiros 2020:
a) A data do jogo em que a melhor contagem foi atingida (a equipe que tiver conquistado essa
contagem na data mais antiga conquista o Troféu);
b) Segunda melhor contagem no Campeonatão 2020;
c) Terceira melhor contagem no Campeonatão 2020; e assim sucessivamente até que ocorra o
desempate.
§ 2º - Todas as equipes concorrerão ao Troféu Pinheiros 2020 (Feminina OURO, Feminina PRATA,
Feminina BRONZE, Masculina, Mista OURO, Mista PRATA e Mista BRONZE).
Art. 2º - Ressalvado o caráter específico deste regulamento as demais regras obedecem às Normas
Gerais do Boliche e os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela DIRETORIA ADJUNTA DO
BOLICHE (DAB).

São Paulo, março de 2020.
Diretoria Adjunta do Boliche (DAB)
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