
 

 

REGULAMENTO DO CAMPEONATO REGIONAL DE BOLÃO MASCULINO 

EDIÇÃO – 2017 

 

 A Assessoria Geral do Desporto organiza o Campeonato Municipal  de Bolão 

Masculino – edição 2017 que obedecerá o seguinte Regulamento: 

 Art. 1º - O Campeonato Municipal  de Bolão Masculino edição2017, tem por objetivos 

proporcionar aos grupos participantes a prática esportiva organizada, lazer e saúde, fortalecendo 

a integração entre os  participantes. 

 

DOS GRUPOS DE BOLÃO PARTICIPANTES 

 

 Art. 2º - Poderão participar do Campeonato os grupos de bolão  que tenham o aval da 

Assessoria Geral do Desporto. 

 Art. 3º - O Campeonato será disputado somente dentro das normas deste regulamento, 

sob o controle e supervisão da Assessoria Geral do Desporto sendo que os grupos de Bolão 

participantes constituem-se em órgão de colaboração do presente regulamento eo cumprimento 

das determinações impostas pelo mesmo. 

 

DA INCRIÇÕES DOS JOGADORES E CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

 Art. 4º - O registro dos atletas é obrigatório para sua participação no Campeonato e será 

efetuada através de fichas fornecidas pela comissão organizadora. 

 Art. 5º - Os grupos de bolão deverão inscrever no mínimo 05 ( cinco ) atletas para 

disputar o campeonato e no máximo 08 ( oito ) atletas. 

 Art. 7º - Os jogadores poderão participar do Campeonato por apenas um grupo de 

bolão. 

 Art. 8º - Para efetuar as inscrições os grupos de bolão deverão apresentar junto a 

comissão organizadora do Campeonato até antes de iniciar o Campeonato  a ficha de inscrição 

dos atletas contendo o seguinte: 

a) nome completo  

b) número da carteira de identidade; 

c) assinatura dos atletas; 

d) Xerox do titulo de eleitor. 

Art. 09 - Os jogadores não poderão ter dupla Municipalidade. 

Art. 10 – Para comprovação de municipalidade servirá somente o titulo de 

eleitor no Município que ira jogar num prazo mínimo de 6 ( seis ) meses antes do inicio do 

campeonato. 

 Art. 11 – As partidas serão por 06( seis )  jogadores de cada grupo, sendo que cada 

jogador terá direito a 20 ( vinte ) arremessos divididos em 10 ( dez ) bolas em cada prancha 

cabendo uma bola de  experiência por prancha a cada jogador, sendo que esta bola de 

experiência será marcada se forem derrubados 9 ( nove ) pinos. 

 Parágrafo primeiro – para efeito de pontuação serão marcados os pinos de 05 ( Cinco ) 

Jogadores 

 Parágrafo segundo – Será declarado vencedor o grupo de bolão que somar o maior 

numero de pinos derrubados pelos 05( cinco ) jogadores. 

 Art. 12 – Para contagem de pinos somente será considerado o baiano derrubado, caso 

algum baiano escorado pela corda todos serão considerados derrubados, no caso de duvidas o 

fiscal do jogo decidirá. 



 

 

Art. 13 – A contagem de pontos será de acordo com o número de equipes participantes, 

exemplo: 6 equipes = 1º lugar 6 pontos, 2º lugar 5 pontos, 3º lugar 4 pontos, 4º lugar 3 pontos , 

5º lugar 2 ponto, 6º Lugar 1 ponto 

 Parágrafo único – Em caso de empate em pinos entre duas ou mais equipes, em 

qualquer rodada, estas receberão o mesmo numero de pontos. 

 Art. 14 – No caso de empate em pontos entre duas ou mais equipes para decisão de 

vagas ou até mesmo a decisão do titulo do campeonato o fator decisivo serão os seguintes: 

a) soma dos pinos dentro da chave 

b) soma dos 9, 8, 7... 

c) jogo extra em local designado pelos organizadores. 

Art. 15 – O jogador somente poderá iniciar o jogo após assinar a súmula. 

 Art. 16 – Começa o jogo o grupo locatário sendo que o primeiro jogador jogará na 

prancha 1 ( um ) e os restantes jogarão conforma sorteio. 

 Art. 17 – O jogador que estiver jogando não poderá provocar jogo extra aos interesses 

do Campeonato, sendo que o mesmo poderá ser penalizado  pela comissão organizadora. 

 Art. 18 – Os jogadores durante sua permanência na pista deverão manter o 

comportamento exemplar, orientados pelo  capitão . 

 Art. 19 -   O tempo destinado aos 20 ( vinte ) arremessos, inclusive as experiências será 

de 20 ( vinte ) minutos e será controlado pelo representante da comissão organizadora do 

campeonato. 

 Art. 20 – Durante as partidas poderá haver a substituição de 2 ( dois ) atletas por equipe 

em qualquer momento e em qualquer pista por qualquer motivo que obrigue o atleta titular a se 

afastar da equipe. 

 Art. 21 – Será obrigado o uso de tênis ou sapa tenis(Solado de Borracha) para os 

jogadores que irão entrar nas pistas para jogar, bem como uniforme da equipe ( camiseta ). 

 Art. 22 – Os atletas que se encontrarem na pista fazendo os respectivos arremessos não 

poderão ser hostilidades, vaiados ou molestados por dirigentes, jogadores ou simpatizantes das 

equipes adversárias, verificadas as ocorrências, os faltosos serão advertidos e na reincidência a 

equipe a quem pertencer os infratores serão desclassificados da competição. 

 Art. 23 – As partidas serão Jogadas nas  Quintas Feiras no Cube União e os jogos  

iniciarão  ás 18;30 horas  com mais 30 minutos de tolerância. 

 Art. 24 – O não comparecimento de uma equipe no horário estabelecido   implicará na 

perda de pontos e será levado a julgamento pela comissão organizadora. 

 Art. 25 – Caso a equipe não comparecer com os 05 ( cinco ) jogadores inscritos na 

partida, vale a este a soma de pinos dos jogadores presentes cabendo as outras equipes jogar 

com os jogadores inscritos. 

 
 Art. 26 – Os jogos serão disputados na modalidade bola grande e as mesmas poderão 

ser de uso pessoal ou fornecidas pelo grupo locatário, devendo esta deixa a bola a disposição. 

 Parágrafo primeiro – O atleta que iniciar os arremessos com uma bola em uma 

prancha deverá jogar com a mesma bola nos arremessos na outra prancha. 

 Parágrafo segundo – As bolas deverão ser oficiais conforme a regra da Federação 

Gaúcha de Bolão. 

 Art. 27 – A competição será controlada por apontadores da equipe locatária, cabendo 

aos grupos de bolão colocar fiscal quando o atleta de sua equipe estiver jogando. 

 

 Art. 28 – O capitão ao final da competição deverá assinar a súmula. 

 Art. 29 – Em cada partida os grupos de bolão deverão apresentar o Capitão de sua 



 

 

equipe, sendo que o mesmo deverá ser credenciado junto a Comissão organizadora daquele dia. 

Art. 30 – Os grupos de bolão ficam responsáveis por possíveis danos que venham a 

ocorrer decorrentes da participação de um ou mais integrantes do grupo nas sociedades 

visitadas. 

 Art. 31 – Em casos de brigas corporais ficam os jogadores envolvidos automaticamente 

suspensos do campeonato e serão levados a julgamento junto a Junta Disciplinar do Município 

 Art. 32 – A rodada será suspensa caso aconteça algum incidente grave no local da 

partida, por decisão da comissão organizadora, ou algum acontecimento moral, social ou 

pessoal comprovadamente comprovado. 

  

FORMA DE DISPUTA 

 

 Art. 33 – Na primeira fase teremos a participação de 6 ( seis ) grupos, sendo os jogos 

em local único(Clube União), classificando para a fase final os 4 ( quatros ) grupos que 

somarem mais pontos. 

 Art. 34 – Na fase semi - final será em forma de cruzamento sendo o 1º colocado X 4º 

colocado e o 2º colocado X 3º colocado em jogos único, classificando-se para a final os grupos 

com maior numero de pontos ou maior numero de pinos no final dos 2 ( dois ) jogos. 

 Art. 35 – As ordem de rodadas na primeira fase será: Bola Preta,Psicultura Maurer 

Schwantes, Clube Arroio Bonito,Russo Preto,Os Nonos,Sabiá Branco. 

 
 Parágrafo Único – As datas da fase final serão definidas com os grupos classificados. 

  

DA PREMIAÇÃO 

 

 Art. 36 – Será agraciada com medalhas e troféus as equipes Campeã, vice campeã e 3º 

lugar com troféu e 4º Colocado com Troféu , sendo que também será premiado o campeão 

individual(Troféu). 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

 Art. 37 – A Assessoria Geral de Desporto não se responsabiliza por acidentes ocorridos 

com atletas, comissão técnica ou torcedor dentro ou fora das quadras de jogo, ou por estes 

ocasionados a terceiros, antes, durante ou depois dos jogos. 

 Art. 38 – Qualquer alteração do presente regulamento só poderá ser feito na 

unanimidade dos participantes juntamente com a Assessoria Geral do Desporto. 

 Art. 39 – A Assessoria Geral do Desporto constitui as imprensa escrita e falada como 

órgãos oficiais para a divulgação do presente campeonato. 

 Art. 40 – Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela Assessoria Geral 

do Desporto. 

 Art. 41 – O presente regulamento foi aprovado pelos grupos participantes e entra em 

vigor nesta data. 

 

Não Me Toque, Julho / 2017 

 

 

Secretaria de Cultura Desporto e Turismo 

 

 


