
BOLICHE JARAGUÁ COUNTRY CLUB 
 

       

I - CRITÉRIOS PARA CONVOCAÇÃO DAS SELEÇÕES BOLICHE JARAGUÁ/ 

2021 

Serão convocados(as) para compor as seleções de boliche do Jaraguá/2021,  os(as) atletas 

que preencherem os seguintes pré-requisitos: 

1) Ser sócio do Jaraguá Country Club;  

2) Os(as) atletas primeiros colocados, por ordem descendente, no Ranking do Boliche 

Jaraguá/2020, na data de convocação; 

3) As Seleções serão convocadas pelo Assessor Técnico do Boliche Jaraguá; e 

4) Caso algum dos(as) atletas convocados(as) não confirme a sua participação ou apresente 

alguma justificativa de impossibilidade de compor as seleções, os atletas subseqüentes 

no Ranking/2020 serão convocados. 

 

II – CRITÉRIOS PARA COMPOSIÇÃO DO RANKING/2021 
 

 

O Ranking/2021 será calculado pelas médias de pinos derrubados nos Torneios ou Taças, 

organizados pelo Jaraguá Country Club, transcritas dos resultados obtidos em  all-events, sem 

“handcap”,  considerando-se: 

• O(a) atleta para ser convocado(a) terá que disputar, pelo menos, 3(três) torneios e/ou 

taças, no período de 12 meses anterior a data de convocação; 

• Os torneios e/ou taças de boliche disputados fora do período de 12 meses anterior a 

data de atualização do ranking serão descartados; 

• A classificação dos(as) atletas no ranking se dará pela média de pinos derrubados em 

3(três) melhores resultados do atleta; 

• Na hipótese de inexistirem atletas com os requisitos necessários para compor as 

seleções, caberá ao Assessor Técnico do Boliche a convocação dos(as) atletas 

faltantes para tanto. 



III – CALENDÁRIO DE TORNEIOS DE BOLICHE 2021 
 

2º Semestre 

 

1. Torneio Duplas, com hcp – (15 linhas) – (14/08 a 19/09) – finais 19/09/2021-12hs:00min 
 

2. Torneio Individual, com hcp – (15 linhas) – (02/10 a 21/11) – finais 21/11/2021 – 
12hs:00min 
 

3. Torneio Duplas Canadense – (5 linhas) – (27/11 s 05/12) –finais 05/12/2021 – 
09hs:00min 
 

4. Festa de confraternização – (dia 05 de dezembro – após encerramento das finais da 
Torneio Duplas Canadense 

 
Observação: As datas estão ainda sujeitas a alterações. Se houver alterações serão 
corrigidas e informadas, com antecedência. 
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