
 
 
 
 

1º CAMPEONATO INTERNO 2016 por Equipes Six Red 
 

REGULAMENTO 
 

FINALIDADE 

Proporcionar aos Clubes participantes do Campeonato individual a oportunidade de cumprir, de forma 
eficaz, interagindo entre os associados de forma a valorizar a excelência dessa modalidade de esporte, 
visando à confraternização e respeito aos seus pares. 

ORGANIZAÇÃO 

Campeonato individual respeitará normas, regras, regulamentos aqui contidos, instruções anexas e 
adendos que vierem a ser editados. 

É determinado e dirigido pela Comissão Organizadora e tem por finalidade a obediência às regras do jogo 
e o respeito aos adversários bem como o estimulando a amizade entre participantes. 

FORMA DE DISPUTA 

Será disputado na regra inglesa Six reds em melhor de 03 jogos. 

Regras da Confederação Brasileira Six Reds.   

O campeonato será disputado em turno único entre as chaves: A x B e C x D. 

As disputas deverão obedecer ao Ranking de cada jogador 

 Ouro x Prata  = 7 pontos   Prata x Bronze = 7 pontos 

Ouro x Bronze  =  14 pontos 

Classificam-se para o quadrangular as 08 (oitos) melhores de cada chave compondo as E e F. 

A disputa passara ser em melhor de 05 jogos. 

APRESENTAÇÃO 

Todas as partidas terão inicio as 19h30minh com 30 (trinta) minutos de tolerância somente para o 
inicio da primeira rodada. Nas demais partidas, as chamadas serão simultâneas e os atletas ausentes 
perderão a partida por 3x0 (três a zero), após 5(cinco) minutos da chamada. 

A arbitragem será realizada pelos próprios debatedores. 

PONTUAÇÃO 

Em caso de WO o jogador ausente será penalizado com a perda de 3 (três) pontos. 

Havendo empate na pontuação entre os jogadores, será indicado como melhor classificação o jogador 
que primeiro conseguir vantagens, seguindo os critérios descritos abaixo: 

- Maior número de vitórias; 

- Saldo de pontos; 

- Confronto direto. 

- Persistindo o empate será realizado sorteio. 



Para avaliação dos atletas, serão creditados os pontos abaixo incluindo os jogos do quadrangular final. 

Vitória por 3 x 0 3 pontos 

Vitória por 2 x 1 2 pontos 

Derrota por 2 x 1 1 pontos 

Ao aceitar a participação no evento, os atletas estarão cientes e conhecedores na integra deste 
Regulamento e dos demais documentos pertinentes. 

Qualquer mudança deste Regulamento será avaliada pela Comissão Organizadora do evento e agregado 
como adendo. 

FINAL DO CAMPEONATO 

A disputada entre os vencedores da semifinal: o 1º x 4º e 2º x 3º; o vencedor jogo 1º disputa com o 
vencedor do  2º jogo. O perdedor do jogo 1º com o perdedor do jogo 2º para definição do 3º e 4º lugar. 

 

 

 

 

São Bernardo do Campo, 31 de julho de 2015. 

Comissão Organizadora 


