TORNEIO ABERTO DE BILHAR 2017

REGULAMENTO

I - Dos Objetivos:
Art. 1° - O evento tem por finalidade promover o intercâmbio social e esportivo entre os
associados do Clube Comercial de Lorena e de seus convidados, e desenvolver a pratica
da modalidade nas dependências do clube.

II - Das Inscrições:
Art. 2º - Poderão se inscrever para participar do torneio apenas os associados do Clube
Comercial de Lorena.
Art. 3° - As inscrições poderão ser efetuadas a partir do dia 16 de outubro e se encerrarão
no dia 23 de outubro.

III – Dos Jogos:
Art. 4º - As partidas serão realizadas de segunda a quinta-feira, sendo o primeiro jogo da
rodada ás 19:00h e o segundo jogo ás 20:00h.
Art. 5° - As tabela de jogos com datas e horários a serem realizados, será definido pela
Comissão Organizadora do Torneio.
Art. 6°– Será considerada uma tolerância de 30 minutos para o início de qualquer jogo do
Torneio. Caso um dos envolvidos não esteja presente e pronto para o início do confronto,
deverá ser decretado W.O.
Art. 7° - Não é permitido o adiamento de qualquer partida previamente marcada na tabela
original do Torneio.

Art. 8° – Caso haja algum motivo justo que necessite a antecipação de qualquer partida
previamente marcada na tabela original do Torneio, o participante deverá comunicar com
antecedência seu adversário e a nova data e/ou horário será definida em comum acordo
entre os adversários.
Paragrafo Único – A realização de jogos que houverem a necessidade de antecipação
só poderão ocorrer após o término dos jogos previamente definidos na tabela original do
Torneio ou se houver mesa disponível.

IV – Da Arbitragem:
Art. 9° - Para início de qualquer jogo será necessário à presença de 01 arbitro (juiz) e 1
auxiliar que serão escolhidos entre os participantes do torneio.
Parágrafo Único – Nenhum participante poderá se negar a jogar caso o árbitro disponível
no momento do jogo, não seja de seu agrado.
Art. 10° - Os auxiliares deverão anotar a contagem de pontos no decorrer das partidas,
além de colaborar com os árbitros nas decisões.
Parágrafo Único – Caso haja apenas o arbitro (juiz), os envolvidos no jogo, deverão
aguardar a anotação dos pontos para que seja efetuada a próxima tacada.
Art. 11° - As decisões tomadas pelos árbitros das partidas, serão soberanas, não cabendo
qualquer tipo de recurso entre os envolvidos no jogo ou na disputa do Torneio.
Art. 12° - Durante a realização das partidas os jogadores envolvidos na disputa poderão
consultar o arbitro para esclarecer dúvidas pertinentes à regra da modalidade.
Art. 13° - Os jogos do Torneio serão realizados levando em consideração as regras da
Federação Paulista de Sinuca e Bilhar.

V – Da utilização da sala:
Art. 14° – Para melhor definição dos locais que serão realizados os jogos a mesa da
entrada da Sala de Bilhar do CCL será denominada mesa 01, enquanto a mesa do fundo
da Sala de Bilhar do CCL será denominada mesa 02.
Art. 15° – Não será permitida a utilização das mesas para treinamento durante a
realização das rodadas validas pelo Torneio. As mesas ficarão reservadas exclusivamente
para jogos.

Art. 16° – Durante a realização dos jogos os participantes do Torneio e demais associados
que estiverem acompanhando o evento, deverão se manter em silencio, não sendo
permitido qualquer tipo de manifestação (palmas, vaias, comentários...), principalmente
antes de uma tacada.
Art. 17° – Na disputa dos jogos, durante a tacada de um jogador, o oponente deverá se
posicionar fora do ângulo de visão.

VI – Da forma de disputa:
Art.18º - O torneio será realizado em 4 fases da seguinte forma:
Primeira Fase: Os participantes serão divididos em 2 grupos que serão denominados A
e B, onde os integrantes se enfrentarão entre si em turno único. Ao final da fase, passam
para a fase seguinte os 4 primeiros colocados de cada grupo;
Em caso de empate na primeiras fase:
Situação 1 – Caso 02 (dois) participantes do torneio terminem a 1ª Fase (fase
classificatória) com o mesmo número de pontos, dentro de seus respectivos grupos, será
levado em consideração o confronto direto entre os envolvidos para a definição do melhor
classificado na tabela.
Situação 2 – Caso mais de 02 (dois) participantes do Torneio terminem com o mesmo
número de pontos, dentro de seus respectivos grupos, serão considerados apenas os
resultados dos jogos entre os envolvidos para que seja realizado o desempate. Caso
persista o empate, será levado em consideração como primeiro critério de desempate, o
maior número de vitórias em toda a fase. Se ainda assim, persistir o empate, haverá
sorteio entre os envolvidos para definição do melhor classificado na tabela.
Quartas de finais: Os 8 classificados se enfrentam em partida única, levando em
consideração o seguinte cruzamento:
Jogo 01: 1° col. do grupo A x 4° col. do grupo B
Jogo 02: 2° col. do grupo A x 3° col. do grupo B
Jogo 03: 3° col. do grupo A x 2° col. do grupo B
Jogo 04: 4° col. do grupo A x 1° col do grupo B
Semi-finais: Os 4 classificados se enfrentam em partida única, levando em consideração
o seguinte cruzamento:

Primeira partida: Vencedor do jogo 01 x Vencedor do jogo 03
Segunda partida: Vencedor do jogo 02 x Vencedor do jogo 04
Finais: os perdedores das partidas semi finais se enfrentam em partida única para a
disputa da terceira colocação, enquanto os vencedores das partidas semi finais se
enfrentam para que seja definido o campeão.
Art. 19° – Os participantes que não conseguirem a classificação para a segunda fase do
torneio, poderão continuar na disputa da “Chave de Bronze”. A forma de disputa será
definida ao término da primeira fase dependendo do número de envolvidos nesta disputa.
Art. 20° – Os participantes que perderem os jogos das partidas das quartas de finais,
continuarão na disputa da “Chave de Prata” que será realizada seguindo o mesmo
chaveamento da “Chave Ouro”.
Art. 21º - Como critério de pontuação será computado 01 ponto para cada frame vencido,
sendo que em cada jogo entre dois adversários, assim que o placar apontar 3 x 0 ou 2x1,
a disputa estará encerrada. Assim, o vencedor de cada jogo computará 3 ou 2 pontos e
seu adversário 1 ou 0, dependendo do placar.
Parágrafo Único – Nas quartas de finais, semi-finais e final, os confrontos se encerrarão
assim que um dos adversários conquistar 03 frames, atingindo o placar de 3x2, 3x1 ou
3x0.
Art. 22° - Nas partidas em que ocorrerem W.O., serão computados 3 pontos para o
jogador que estiver presente.
Art. 23° - Cada participante do Torneio poderá sofrer no máximo 3 W.O. Após o terceiro
W.O. decretado, o participante estará automaticamente eliminado do Torneio.
Art. 24° - Caso haja a eliminação de algum participante do Torneio, os resultados das
partidas já realizadas pelo mesmo serão mantidas.
Art. 25° - A formação dos grupos serão definidos através de sorteio.

VII – Das Premiações:
Art. 26º - A premiação será disponibilizada aos participantes envolvidos no Torneio
conforme descrito abaixo:
01 troféu, uma medalha e um taco para o campeão da “Chave Ouro”
01 troféu, uma medalha e um taco para o vice-campeão da “Chave Ouro”

01 troféu, uma medalha e um taco para o terceiro colocado da “Chave Ouro”
01 troféu e uma medalha para o campeão da “Chave de Prata”
01 troféu e uma medalha para o vice-campeão da “Chave de Prata”
01 troféu e uma medalha para o terceiro colocado da “Chave de Prata”
01 troféu e uma medalha para o campeão da “Chave de Bronze”
01 troféu e uma medalha para o vice-campeão da “Chave de Bronze”
01 troféu e uma medalha para o terceiro colocado da “Chave de Bronze”

VII – Das disposições gerais:
Art. 27° – Toda a divulgação do regulamento, tabela de jogos, resultados, classificação e
comunicados pertinentes ao Torneio serão disponibilizados no grupo da Sinuca CCL no
whatsapp, no interior da sala de Bilhar e no site oficial do CCL (www.cclorena.com.br).
Art. 28º - Todos os itens do presente regulamento foram debatidos e aprovados pelos
participantes do Congresso Técnico realizado na Sala de Bilhar do CCL, em 24 de outubro
de 2017.
Art. 29° - Os casos omissos, que não constam neste regulamento, serão definidos pela
Comissão Organizadora do Torneio.

Lorena, 25 de outubro de 2017.

Realização: Clube Comercial de Lorena
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