
                  

30ª OLIMPESEC 2022 

 

SISTEMA DE DISPUTA DA MODALIDADE BOCHA RAFA 

 

 

DATA DA INÍCIO DA COMPETIÇÃO: 31/07/2022 (acompanhe as datas e horários nas tabelas)   

LOCAL: CLUBE SANTO ANTÔNIO 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS, REGRAS E ADAPTAÇÃO 

 

1. Este Sistema de Disputa é parte integrante do Regulamento Geral da 30ª OLIMPESEC 

2022. 

2. Os clubes se enfrentarão dentro do seu grupo em turno único e o primeiro colocado do 

Grupo A e o primeiro do Grupo B disputarão a final e o segundo colocado do Grupo A e o 

segundo colocado do Grupo B disputarão o terceiro lugar 

3. Os jogos serão realizados sempre aos domingos a partir das 8h00min onde não haverá 

treino nas canchas antes dos jogos. 

4. Os jogos seguirão as regras da FPBB (Federação Paulista de Bocha e Bolão) na modalidade 

Rafa. 

5. As partidas serão disputadas até 18 pontos e cada bola valerá 2 pontos. 

6. Os confrontos entre os clubes serão disputados em três jogos na modalidade dupla. Então 

cada clube deverá dispor de seis atletas para os confrontos. Caso o clube não apresente 

jogadores suficientes para a realização dos jogos será dado WO (18 x 00) nos três jogos 

que compõe o confronto. 

7. O primeiro critério de classificação será o número de vitorias, segundo critério será o 

saldo de pontos de todas as partidas disputadas dentro do grupo persistindo o empate 

será o confronto direto entre os clubes empatados e caso persista o empate será 

efetuado um sorteio para o desempate. 

8. O clube que sediará toda a competição será o Clube Santo Antônio localizado na Avenida 

Dr. Ângelo Simões, 505 - Campinas. 

9. DAS INSCRIÇÕES DOS ATLETAS 

9.1. Somente poderão participar das competições os atletas, que constarem da Relação 

Nominal entregue pelos clubes.  

9.2. Os atletas devem ser inscritos nas respectivas modalidades e categorias, conforme 

disposto no Regulamento Geral e desde que seja maior de 18 (Dezoito) anos. 

10. DO UNIFORME DOS PARTICIPANTES 

10.1. O uso de uniforme é obrigatório (só camisa). É facultado aos clubes o uso de camisetas 

promocionais como parte do uniforme, desde que estas não anunciem bebidas alcoólicas e 

nem cigarros. 

11. DA CONTAGEM DOS PONTOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DOS CLUBES 

11.1. Classificação Final conforme Artigo do Regulamento Geral. 

12. DOS CASOS OMISSOS 

12.1. Todas as irregularidades serão julgadas, de acordo com o Regulamento Geral da 30ª 

OLIMPESEC. 

 

 

 

 

 


