Regulamento Campeonato Municipal de Bochas
Cancha de Areia 2017
O campeonato municipal de Bochas Cancha de Areia 2017 será disputado por 10
equipes. As inscrições dos atletas deverão ser realizadas junto ao DMD. A competição terá
inicio no dia 06 de Maio. E terá na sua primeira fase,a disputa de jogos dentro da chave,
em turno e returno. Classificando-se para a próxima fase 8 equipes, sendo elas, classificadas
diretamente as quatro com melhor aproveitamento em partidas e pontos de cada chave.
Na segunda fase, os confrontos serão todos definidos através de sorteio entre as oito
equipes classificadas. Na fase de semifinal os confrontos também serão definidos através de
sorteio. A final será disputada em turno e returno onde o mando de cancha das partidas será
definido através de sorteio. Sempre a equipe que for sorteada antes de sua adversária sairá
jogando a primeira partida em sua cancha.
Critérios de Classificação na primeira fase:
1° Maior número de vitorias na fase;
2°Maior número de pontos na fase.
Critérios de desempate entre duas equipes:
1° Maior número de vitórias no confronto direto;
2° Maior número de pontos no confronto direto.
Os jogos serão realizados aos sábados a tarde,no horário das 13 horas e 30
minutos,havendo no máximo 15 minutos de tolerância. Caso hajam festas ou compromissos
comprovados na comunidade participantes da competição,será obrigatório o entendimento
entre equipes para a transferência de rodadas para o domingo ou inversão de jogos casa/fora.
E o jogo será remarcado automaticamente para o próximo Domingo(08 dias após).
Cada equipe poderá inscrever no máximo 24 atletas, já no ano de 2018 serão
permitidos apenas 20 atletas por cada equipe para serem inscritos. Os atletas inscritos no
Campeonato de Bochas de Areia de Nova Pádua não poderão jogar em Flores da Cunha.
Haverá uma tolerância de 05 minutos após finalizada uma partida para que a equipe
apresente a dupla da próxima partida. Caso a equipe ultrapasse esse tempo,está será
considerada perdedora da partida por 24 x00.
Caso haja discórdia entre duas equipes durante a partida, e esta ficar paralisada,as
equipes terão tempo máximo de 30 minutos para entrar em comum acordo. Caso não haja
entendimento dentro do prazo estipulado,as duas equipes serão eliminadas da competição.
Não poderão ser ingeridas bebidas alcoólicas e nem fumar durante as partidas,sendo
que as equipes mandantes da partida ficam responsáveis para cuidar que isso não ocorra.
Não poderá ser mexida na cancha durante a competição.Os juizes não poderão jogar
como jogador efetivo de sua equipe na mesma partida em que desempenhou a função juiz.
Na cancha onde não possuir espaço em um dos lados o jogo pode ser chamado de
dentro da cancha pelo seu capitão.
A premiação será de 1º,2º,3º e 4º lugar: troféus e medalhas e premiação de dupla
destaque de cada equipe.
Punição aos Responsáveis: Caso haja algum incidente entre as comunidades em que
os responsáveis ou dirigentes sejam os causadores do conflito,briga ou desavença. Este será
suspenso por um ano das competições de Bochas realizadas pelo DMD.
Após finalizado está competição o DMD estará realizando o Campeonato Municipal de
Bochas em Areia entre Bairros e comunidades, onde o atleta só poderá jogar pelo bairro ou
comunidade em que o mesmo reside.

