
 

 
 
 
 
 
PRIMEIRA FASE  
 
1. Para o campeonato de duplas masculino, os bochófilos serão divididos em 

2 grupos, com 5 integrantes cada. As duplas jogam entre si dentro do 
grupo.  
 

2. No campeonato de duplas FEMININO, as bochófilas, serão divididas em 
dois grupos, com 4 integrantes cada. As duplas jogam entre si dentro do 
grupo;  

 
3. As regras seguintes, valem para os dois naipes;  

 
4. Classificam-se para a próxima fase, os 3 primeiros colocados de cada 

grupo; 
 

5. Os primeiros colocados de cada grupo, estarão automaticamente 
classificados para a semi final, onde aguardam os vencedores das quartas 
de final. 

 
 
6. Na fase classificatória, serão disputadas 2 partidas de 12 pontos para cada 

confronto, em caso de empate, o placar final será de 1 x 1. 
 
7. O sistema de pontuação, será : 

 VITÓRIA     -     2 pontos  (placar de 2 x 0) 
 EMPATE      -    1 ponto    (placar de 1 x 1) 
 DERROTA   -     0 ponto 
 WO                -    0 ponto 

  
QUARTAS DE FINAL   
 
8. Os confrontos para as quartas de final, ficam assim definidos:  

a)  2º A      x      3º B 
b)  2º B      x      3º A 

 
 

9. A partir desta fase, serão disputadas 2 partidas de 12 pontos, em caso de 
empate, deverá haver uma terceira partida de 12 pontos para definição do 
vencedor; 

 
10. Os vitoriosos disputam a semi final.  
 
SEMI FINAL   
 
11. Os confrontos para a semi final ficam assim definidos : 

A. Venc. A    X    1º B  
B. Venc. B    X    1º A  

   
12. As partidas obedecem ao item 7 

 



 
13. Os vencedores fazem a grande final e os perdedores a disputa de 3º lugar  

 
Critérios técnicos :  

 
14. Para o adiamento de jogos (impossibilidade de estar presente para cumprir 

o jogo), deverá ser comunicado ao organizador, COM PELO MENOS 24 
HORAS DE ANTECEDÊNCIA DA RODADA; 

15. A comunicação efetuada no dia do confronto, resultará automaticamente em  
W x O. 
 

16. A rodada adiada deverá acontecer antes do próximo compromisso, do jogador que 
solicitou o adiamento e deverá contar ainda com a disponibilidade do adversário.  

 
17. O jogador que tiver somado três (3) resultados W.O , será eliminado da 

competição. Tendo todos os seus jogos e resultados anteriores invalidados e estará 
automaticamente eliminado do sorteio de prêmios no final do ano.  
 

18. Em caso de WO, o jogador vitorioso, receberá 2 pontos e saldo de 12 bolas. A dupla 
derrotada, será penalizada com o saldo de -24 (menos 24).  
 

19. Critério de desempate :  

1º    - Confronto direto –  
* somente empate entre 2 jogadores 
** Caso o resultado da disputa tenha sido empate (1 x 1), deverá ser utilizado o 
saldo de bolas do jogo entre eles.  

2º     - Maior número de vitórias  
3º     - Média de bolas (saldo) – De TODOS os jogos disputados  
4º     - Maior número de pontos obtidos (bolas pró) 
5º     - Menor número de pontos sofridos  (bolas contra) 
6º     - Sorteio  

 
 

20. PARA AS CONDIÇÕES TÉCNICAS,SERÃO ADOTAS AS REGRAS 

APROVADAS PELO DEPARTAMENTO DE BOCHA, CONFORME 

REGULAMENTO GERAL, APROVADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2017.  

 

21. Os casos omissos a este regulamento serão definidos pela diretoria de bocha 

 

 

 

 


