BOCHA

REGULAMENTO ESPECÍFICO

Art. 1º - Os jogos do PARAJEM’S/2022 obedecerão às regras de acordo com 3ª edição das Regras
da Federação Internacional de Bocha 2017 (BISFed Boccia Rules 2017). Respeitando sempre como
referência a Regra em inglês.
Art. 2º A participação dos alunos na competição obedecerá às seguintes faixas etárias e categoria:
●

Categoria A: alunos nascidos em 2009, 2010 e 2011 (de 11 a 13 anos)

●

Categoria B: alunos nascidos em 2005, 2006, 2007 e 2008 (de 14 a 17 anos)

Parágrafo Segundo: O aluno para ser legível deverá seguir a Classificação da BISFED para
modalidade de Bocha, nas classes BC1, BC2, BC3 e BC4.
Art. 3º Os alunos serão distribuídos em chaves, com cabeças de chave distribuídas baseados nos
resultados das Paralimpíadas Escolares do ano anterior e os outros participantes, de acordo com o sorteio durante
o Congresso Técnico. No caso da Delegação com mais de um aluno na mesma classe e este esteja no mesmo
grupo, não haverá mudanças ou recolocações.
Art. 4º Caso exista tempo hábil (um número mínimo de 04 (quatro) equipes para cada competição, sendo
que não haverá divisão por categoria na disputa de duplas e equipes) as competições entre duplas e equipes
poderão ser realizadas, em sistema de eliminatória simples. Esta decisão ocorrerá no congresso Técnico e será
tomada pela Coordenação da Bocha e pela Gerência Técnica.
Art. 5º A cadeira de rodas deverá ter altura máxima de 66 cm (incluindo a almofada) com exceção da
classe BC3 onde não mais temos uma altura mínima.
Art. 6º As calhas ou rampas devem caber dentro da área (Box) de 2,5 x 1,0 m. Não podendo ter nenhum
dispositivo ou mecanismo de propulsão e/ou freio.
Art. 7º Serão premiados com medalhas os alunos classificados em 1º, 2º ou 3º lugares, e com troféus
as delegações classificadas até o 3º lugar no geral da modalidade Bocha.
Parágrafo Único: Somente os 02 (dois) primeiros de cada classe (BC1, BC2, BC3 e BC4)
participarão das Paralimpíadas Escolares 2022 – Etapa Nacional, a ser realizada no mês de novembro.
Art. 8º - A classificação geral da modalidade de bocha será obtida pelo maior número de pontos obtidos.

CLASSIFICAÇÃO

PONTOS

1º lugar

12

DOZE

2º lugar

9

NOVE

3º lugar

7

SETE

4º lugar

5

CINCO

5º lugar

4

QUATRO

6º lugar

3

TRES

7º lugar

2

DOIS

8º lugar

1

UM

9º lugar

1

UM

10º lugar

1

UM

Art. 10° - Critérios de Desempate
1.

Posição na Pool - Posição final dentro de um pool em ordem descendente;

2.

Número de Vitórias - Número Total de Vitórias em ordem descendente;

3.

Diferença de Pontos - Número Total de pontos alcançados, menos o número total de pontos

concedidos em ordem descendente;
4.

Pontos Alcançados - Número Total de pontos alcançados em ordem descendente;

5.

Parciais Ganhos - Número Total de parciais ganhos em ordem decrescente;

6.

Diferença de pontuação num só jogo - a diferença de pontos mais elevada (pontos

alcançados menos pontos concedidos) num só jogo em ordem descendente;
7.

Diferença de pontuação num só parcial - A diferença de pontos mais elevada (pontos

alcançados menos pontos concedidos) num só parcial em ordem descendente
NOTA: Quando existir diferença de tamanho entre cada um dos pools, devem ser excluídos os resultados
do lado que menos pontuou na Fase de Pools.

Art. 11°- Serão premiados com medalhas os alunos classificados em 1º, 2º ou 3º lugares em cada
classe/categoria, e com troféus as delegações classificadas até o 3º lugar no geral da modalidade Bocha.
Art. 12°- Caso haja protesto pertinente a situações de uma partida serão dirimidas de acordo com o
Regulamento Geral da Competição.
Art. 13°- Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos pela Coordenação da Bocha e pela
Gerência Técnica.
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