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19º CAMPEONATO PAULISTA BRONZE - 2014
REGULAMENTO
1. Serão respeitadas as normas do
Regimento Interno da FPSB – RIF, as
regras e regulamentos da Sinuca, as
normas aqui contidas, as instruções,
anexos e adendos existentes e os que,
eventualmente, vierem a ser editados
pela Comissão Técnica.
2. Neste ano, 64 (sessenta e quatro) atletas
participarão
do
19º
Campeonato
Paulista Copa de Bronze 2014,
categoria individual, sendo: a) 48
(quarenta e oito) integrantes da categoria
individual “Bronze”, remanescentes de
2013; b) 12 (doze) atletas que subirem
do Campeonato “Paulistinha” individual
neste ano de 2014; c) 4 (quatro)
primeiros colocados do Intersalões de
2014;
3. Os jogos serão realizados a partir de
20:30
horas do dia __ de Agosto de
2014 e as rodadas seguintes às
segundas e quartas feiras subseqüentes,
de acordo com a Tabela elaborada pela
Comissão.
4. Os 64 atletas disputarão entre si para
que os primeiros e melhores 12 (doze)
colocados adquiram o direito de ascenso
à
categoria
“Prata”
individual,
disputando esse certame no mesmo ano.
5. O 19CPCB será disputado em Etapa
Única, subdividida em 6 Fases, com os
jogos sendo realizados com 6 Bolas
Vermelhas, e na Regra denominada
“Six Reds”
6. Os atletas serão emparceirados nas
chaves, da seguinte forma: a) os 12
remanescentes do ano anterior da prata,
segundo a respectiva ordem de
colocação Individual, como “cabeças de
chave” e posições seguintes conforme
classificação do ano anterior dos
remanescentes da Bronze; b) os atletas
originados do “Paulistinha” e do
“Intersalões”, na ordem de melhor
colocação obtida no ascenso.
7. Na Etapa Única os jogos serão
realizados:
a. Na Fase 1: os 64 atletas serão
divididos em 16 chaves de 4,
classificando-se 2 de cada para a fase
seguinte, jogando em sistema de
“dupla eliminatória” com séries em

“melhor de 3 partidas”; os 16
(dezesseis)
últimos
colocados
sofrerão
rebaixamento
para
a
categoria inferior;
b. Na Fase 2: os 32 melhores da fase 1
serão divididos em 16 chaves de 2,
formadas conforme grade anexa e
classificando–se os vencedores para a
fase seguinte, os jogos serão em
simples eliminatória, em melhor de 03
partidas;
c. Na Fase 3: os 16 melhores da fase 2
serão divididos em 8 chaves de 2,
classificando-se os vencedores para a
fase seguinte, os jogos serão em
melhor de 5 partidas;
d. Na Fase 4: os 8 melhores da fase 3
comporão 4 chaves de 2 atletas,
classificando-se os vencedores para a
fase seguinte, com séries em “melhor
de 5 partidas”;
e. Na Fase 5: os 4 melhores da fase 4
comporão 2 chaves de 2 atletas,
classificando-se os vencedores para a
final, com series em “melhor de 5
partidas”
f. Na Fase 6: os 2 melhores da fase 5
realizarão um jogo com série em
“melhor de 5 partidas”, indicando o
Campeão e Vice da Categoria
Bronze.
g. As mesas dos jogos serão definidas
por sorteio 15 minutos antes das
rodadas. Os jogos da primeira rodada
serão das posições 1X4 de cada
chave, podendo haver inversão para
2x3 somente a pedido de um jogador
da posição 1 e 4 via e-mail
preferencialmente ou telefone para o
coordenador. Os primeiros a jogar são
das chaves de A a F e as demais
entrarão assim que acabar os jogos
das mesas, sendo a primeira a vagar
a chave G e assim sucessivamente.
h. Fica liberado o uso de bermuda
até as semi-finais ( Shorts não é
permitido)Na semi-final fica obrigatório
o uso de calças.Não é permitido o uso
de
chinelos
e
sandálias.
O
descumprimento acarretará a perda
ou desclassificação do evento.
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j.

Fica proibido o consumo de bebida
alcoólica durante o jogo ( Não pode
consumir ao término de cada partida
)Pode consumir antes ou depois do
jogo encerrado. O descumprimento
desta regra elimina o jogador do
torneio.
O coordenador
responsável do
evento fica obrigado a relatar em
súmula ( mesmo que o adversário

não queira) qualquer irregularidade
dos itens H e I .
k. O jogador que não marcar e ou apitar
os jogos de sua chave perderá 10
pontos
do
Ranking
e
numa
reincidência vai dobrando a perca.
8. Para participar do evento os atletas
deverão estar quites com a FPSB e
pagar a taxa de inscrição no valor de R$
70,00 ( Setenta Reais).
9. Os quatros primeiros colocados
evento receberão troféus.

do

10. Os casos omissos no presente
regulamento serão decididos pela
Comissão Técnica.

São Paulo, 30 de Junho de 2014.
Comissão Técnica Permanente da
Federação Paulista de Sinuca e Bilhar
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