I TORNEIO NACIONAL
DE BOWLING
PARA PESSOAS SURDAS
STRIKE BOWL - Matosinhos – Porto
16 FEVEREIRO 2008 – 9,30 HORAS

REGULAMENTO
Art.º 1º – Data e Local
1. O I Torneio Nacional de Bowling para Pessoas Surdas realiza-se no dia 16 de
Fevereiro de 2008, com início previsto para as 9,30 horas.
2. Local do Torneio: Strike Bowl em Matosinhos
http://www.strikebowl.pt/maxcontent-documento-48.html
Rua Dr. Afonso Cordeiro, 627
4450-007 Matosinhos
Art.º 2º – Inscrições
1. Podem inscrever-se no Torneio todos os interessados a nível individual ou que
representem Clubes e/ou Associações de Pessoas Surdas.
2. As inscrições devem ser efectuadas pessoalmente, no Departamento Cultural e
Recreativo sito no Centro de Convívio “António Alves” da Associação de Surdos do
Porto na Praça das Flores, nos Serviços Administrativos do Monte da Bela, 113-C,
pelo fax 225103642, via CTT seguindo as indicações da Ficha de Inscrição ou
através do e-mail dep.varios@asurdosporto.org.pt até no dia 13 de Fevereiro de
2008, neste caso enviando junto o comprovativo de pagamento.
3. A inscrição só será efectiva após o respectivo pagamento de 15,00 € por pessoa.
4. O Torneio é misto, pelo que serão aceites inscrições femininas e masculinas,
embora com classificações diferenciadas.
Art.º 3º – Desistência / Reembolso
1. Antes de 13 de Fevereiro, haverá direito a um reembolso de 75% do valor da
inscrição.
2. Após de 13 de Fevereiro, não haverá nenhum reembolso.
3. O participante que se atrase mais de 30 minutos da hora prevista para o início do
Torneio será eliminado sem direito a reembolso.
4.

Em caso de problema grave devidamente justificado haverá direito a um reembolso
de 50% do valor da inscrição. Este reembolso será efectuado até 30 dias após o
Torneio.

Art.º 4º – Estrutura do Torneio
1. O Torneio terá a seguinte estrutura:
Fase de Qualificação:
Cada jogador jogará 6 partidas sobre um par de pistas. São apurados para a Fase
Final os 8 melhores resultados desta Fase (Pinfall).
Fase Final:
Serão jogados mais três jogos, sendo que os resultados anteriores não serão tidos
em conta.
2. Em caso de igualdade na Fase de Qualificação, esta será desfeita a favor do
jogador mais regular, ou seja, com menor diferença entre o melhor e o pior jogo
efectuados nesta Fase. Em caso de igualdade na Fase Final, será efectuado um
jogo de desempate.
3. Em caso de igualdade para a atribuição do prémio de “Melhor Jogo”, o desempate
será feito através do 2º melhor score dos jogadores que se encontram empatados,
e assim sucessivamente.
4. Sempre que ocorrer qualquer situação anómala (erro de pontuação, problema na
pista, etc.) deverá ser solicitada a presença de um elemento da Organização /
Técnico do “Strike Bowl”, a fim de solucionar a mesma.
Art.º 5º – Regras
Este Torneio está sujeito às regras e regulamento da Federação Portuguesa de Bowling,
da ETBF e da FIQ / WTBA.
Art.º 6º – Prémios
Serão atribuídos os seguintes prémios:
Feminino

Masculino

1ª Classificada – Troféu+diploma
2ª Classificada – Troféu+diploma
3ª Classificada – Troféu+diploma
Melhor Jogo – diploma

1º Classificado – Troféu+diploma
2º Classificado – Troféu+diploma
3º Classificado – Troféu+diploma
Melhor Jogo – diploma

Art.º 7º – Outros

1. A Organização declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais acidentes,
antes, durante, ou após o Torneio.
2. Toda e qualquer situação não prevista no presente regulamento serão analisadas
e decididas pela organização.
Porto, 20 de Janeiro de 2008
ASSOCIAÇÃO DE SURDOS DO PORTO
Departamento Cultural e Recreativo
Divisão Desportiva

