
2014 公共機構體育競技大會 
Festival Desportivo das Entidades Públicas em 2014 

Regulamento do Torneio de Bowling  
1. Data da actividade: 04 de Maio a 25 de Maio de 2014. 
2. Horário: Aos Domingos das 10H00 às 18H00. 
3. Local da actividade: Centro de Bowling. 
4. Limitações : 

1) Não é admitida a inscrição dos jogadores que participaram em quaisquer categorias das competições 
organizadas pela Associação de Bowling de Macau, China nos anos de 2013 e 2014. 

2) Não é admitida a inscrição dos atletas que representaram ou representam Macau em quaisquer 
competições de bowling no ano de 2013/2014. 

5. Categoria : O torneio é disputado individualmente por jogadores do sexo masculino e feminino e por equipas 
de 3 elementos mistos. 

6. Regime : 

(A) Pontuação : 

(1) Nos torneios individuais do sexo masculino e feminino, cada jogador participa em duas partidas e a 
pontuação é calculada de acordo com o número total de pontos obtidos;  

(2) Nos torneios por equipas de 3 elementos, cada equipa deve incluir, pelo menos, um elemento do sexo 
feminino. São jogadas duas partidas e os três elementos disputarão rotativamente num quadrado nas 
pistas conforme a ordem  própria. A pontuação é calculada de acordo com o número total de pontos 
obtidos durante as duas partidas. 

(B) Em caso de empate dos jogadores, o vencedor será aquele que tiver uma diferença menor entre a partida 
em que conquistou o maior número de pontos e a partida com o menor número de pontos; caso esta 
diferença seja, uma vez mais, igual, será decidida com a diferença da melhor partida dos jogadores. 

(C) Todos os jogadores têm de se apresentar no local da actividade 30 minutos antes do início do torneio. 
Caso se atrasem 5 minutos para além do tempo regulamentar do torneio, tal facto será encarado como 
desistência. 

(D) Não é permitido tocar na máquina por iniciativa própria nem alterar o sistema de cálculo no decorrer do 
torneio. 

(E) Os jogadores devem munir-se do documento de identificação válido na prova, a fim da Organização ou 
do árbitro poder verificá-lo. 

7. Prazo de inscrição: A partir de hoje até 10 de Abril. 
8. Local de inscrição : 

1) Divisão de Apoio Social à Função Pública do DRTSP do SAFP, situada na Rua do Campo, n.° 78, Edf. 
Chung Kin, 9.° andar. 

2) Expediente do Instituto do Desporto, situado na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, Forum de Macau, 
Bloco I, 4.° andar. 

3) Fax : 87965611 (Instituto do Desporto) ou 28370234 (SAFP), Os jogadores que se inscrevem por fax 
devem contactar telefonicamente a organização para confirmar a recepção dos documentos enviados.  

9. Sorteio : 17 de Abril (Quinta-feira), às 18H10, na sala de reuniões do Instituto do Desporto. Os resultados do 
sorteio podem ser consultados no website do ID (www.sport.gov.mo) e do SAFP 
(www.safp.gov.mo). 

10. Equipamento :  
1) Os jogadores podem usar os seus próprios sapatos para bowling e usar bolas próprias de boliche, mas a 

utilização carece de autorização prévia dos árbitros após verificação. 
2) Podem ser alugados sapatos próprios para bowling, sendo as bolas de boliche fornecidas pela 

Organização. 
11. Prémios : Serão premiados os 3 melhores classificados de cada categoria. A cerimónia de entrega de prémios 

será realizada no Centro Desportivo Olímpico – Estádio, no dia 7 de Julho às 16H00. 
12. Lembranças : Cada participante tem direito a uma camisola. 
13. No primeiro jogo, todas as equipas não podem mudar de jogador ou acrescentar mais jogadores. 
Nota: Para alteração da hora da prova é necessário entregar uma declaração para alteração de horário. ao Instituto 

do Desporto. A aceitação ou não do pedido será informada telefonicamente pela Associação de Bowling de 
Macau, China. 


