
Regulamento: Bolão

1. Poderão fazer uso das pistas de bolão todos os associados em gozo de seus 
direitos, nos horários previstos (verificar tabela de horários).

2. O atleta deverá utilizar tênis apropriado para a prática do bolão. Não será 
permitido o traje de calção e/ou sem camisa.

3. Recomenda-se que a mesa de controle não seja utilizada para o apoio de 
COPOS  e  GARRAFAS,  assim  como  a  área  de  jogo  não  seja  utilizada  por 
FUMANTES.

4. Os horários definidos na tabela são preferenciais para os grupos indicados, 
não havendo nenhum impedimento que atletas de outros grupos e associados 
utilizem as pistas em conjunto. 

5. Os jogos oficiais terão preferência sobre a tabela de horários. Neste caso, os 
grupos em prejuízo farão seus treinos em conjunto com o grupo que tem a 
preferência.

6. A ausência do grupo com a preferência de horários abre vaga para outros 
grupos e associados.

7. O Departamento de Bolão, através de seu Vice-presidente, poderá requisitar 
as pistas para treinos das seleção, jogos oficiais, manutenção ou quando achar 
conveniente ao Clube Recreativo Dores.

8. Durante as partidas oficiais e/ou treinos dos grupos poderão permanecer no 
recinto das pistas, somente o CAPITÃO e os ATLETAS, além dos mesários. 

9. É proibida a permanência de crianças no recinto das pistas.

10. O funcionário do Departamento tem a incubência de ligar o equipamento, 
entregar e guardar as bolas, bem como zelar pela conservação e limpeza do 
Ginásio de Bolão.

11. Todo o associado que disputar campeonatos de bolão, tanto os promovidos 
pela  FEDERAÇÃO  como  pela  LIGA  SANTAMARIENSE,  por  GRUPO  ou  por 
ENTIDADE  CO-IRMÃ,  está  terminantemente  proibido  de  treinar  durante  a 
realização dos respectivos campeonatos.

12. O fiel cumprimento deste regulamento é competência dos CAPITÃES dos 
grupos e do encarregado das pistas. A desobediência ao presente regulamento 
acarretará em punições previstas no Regimento Interno do Clube.


