REGULAMENTO DA MODALIDADE DE
BOCCIA
1 – REGULAMENTO DE PROVAS:
A execução do torneio, elaboração do calendário, organização e administração dos jogos do referido torneio,
é da responsabilidade da Câmara Municipal de Armamar e da empresa municipal Armamar Investe Mais;
Cada Coletividade poderá inscrever em cada escalão o número de atletas que desejar, cabendo á organização
uma eventual decisão de (e se atingido o máximo logisticamente suportado) encerrar a possibilidade de novas
inscrições;
Os escalões de participação serão os seguintes:
ESCALÕES

GÉNEROS

Nascidos antes de 2003

Misto

2 – FORMAS DE JOGO:
A forma de jogo a utilizar deve ser três contra três (3 X 3).

3 – REGRAS DO JOGO
Sistema de competição: Eliminatório*. A competição terá uma divisão inicial por média do ano de nascimento
encontrando-se com as restantes médias de anos de nascimento progressivamente ao longo da competição;
Todas as partidas serão disputados ao melhor de 3 jogos, num conjunto de 5 jogos (acabando logo que se
consiga 3 vitórias), ganha o jogo a equipa que tem a b ola mais perto da Bola Alvo;*
As equipas colocam-se no campo pela seguinte ordem: vermelho casa 1, azul casa 2, vermelho casa 3, azul casa
4, vermelho casa 5 e azul casa 6;
A cada elemento de cada equipa são distribuídas duas bolas da cor atribuída à sua e quipa;
O jogo começa com o lançamento da Bola Alvo (bola branca) pela equipa que joga com as bolas vermelhas,
seguido do lançamento de uma bola do mesmo jogador;
A equipa que tem a bola mais longe da Bola Alvo, joga até que uma das suas bolas se encontre mais perto da
Bola Alvo;
Não
são
permitidas
manifestações físicas e verbais
que sejam incompatíveis com
o espírito do desportivismo;
A
equipa
poderá
ser
desqualificada caso os seus
apoiantes
/
adeptos,
mantenham
uma
conduta
antidesportiva.
* Poderá ser alterado de acordo
com o número de equipas
inscritas

4 – CASOS OMISSOS /
SITUAÇÕES NÃO PREVISTAS
Qualquer assunto omisso, será tratado de acordo com o regulamento geral das provas;

Outras situações não previstas neste regulamento, deverão ser expostas à Com issão Organizadora, tendo esta
a responsabilidade da sua resolução.

