
 

 

Projeto: Circuito de Frescobol de Competição Jaguar Brasil 2020 

Equipe responsável: FEFERJ Maisfrescobol + parceiros regionais 

Método de Avaliação: Jaguar Software (versão 1.6 utilizada na Etapa Copacabana 2019) 

 

Objetivos: 

 Promover um ranking dos atletas das séries A e B dos principais centros de frescobol 

do Brasil através da realização de etapas nas Regiões Sudeste e Nordeste com o uso do 

método Jaguar de avaliação com uso de radar. 

 No final de 2020 destacar: 

o Os Campeões da Série A (Individual Masculina, Dupla Masculina, Dupla Mista, 

Individual Feminina e Dupla Feminina); 

o Os Campeões da Série B (Individual Masculina, Dupla Masculina, Dupla Mista, 

Individual Feminina e Dupla Feminina). 

 Com os resultados do circuito, realizar um evento único com os top 10 da categoria 

masculina A e da categoria feminina A, definindo, assim, o Rei e a Rainha do Brasil do 

Frescobol de Competição com Radar (não sendo possível a realização do evento em 

2020, esse será realizado em 2021). 

 

Regras gerais: 

 O Ranking Jaguar Brasil se dividirá em: 

o Série A: Categoria masculina 65 Km/h,  mista 60 Km/h e feminina 55 Km/h. 

o Série B: Categoria masculina 55 Km/h, mista 55 Km/h  e feminina 50 Km/h. 

 Haverá ranking para as duplas e individual. Para a classificação do Rei e Rainha do Brasil 

será utilizado o ranking individual. 

 Todos os atletas que jogarem ao menos 01 etapa chancelada será ranqueado. 

 Os atletas poderão usar até 03 etapas chanceladas para o Ranking Jaguar Brasil. Caso o 

atleta jogue etapas adicionais, serão descartadas as piores classificações, valendo 

sempre as 03 melhores pontuações para o ranking.  

 A pontuação final do atleta será o somatório das 03 melhores etapas chanceladas. 

 Em todas as etapas somente serão pontuadas as 10 melhores duplas. A pontuação 

obtida referente a colocação irá para os dois jogadores da dupla. 

 

 



 Pontuação por etapa:  

o 1º lugar: 1000 pontos; 

o 2º lugar: 800 pontos; 

o 3º lugar: 600 pontos; 

o 4º lugar: 500 pontos; 5º lugar: 400; 6º lugar: 300; 7º lugar: 200; 8º lugar: 100; 

9º lugar: 50 e 10º lugar: 25 pontos. 

o O critério de desempate será realizado utilizando o item fornecido pela planilha 

Jaguar: “contribuição sobre a pontuação bruta do jogo”. Todo atleta terá 

registrado em seu banco de dados a pontuação Jaguar de todas as etapas do 

circuito. 

 

 O calendário das etapas do Ranking Jaguar Brasil 2020 poderá ser acessado no link 

maisfrescobol.com/galeriadostorneios ou no App Maisfrescobol (celulares android) 

[clicar na imagem “Galeria dos Torneios”]. 

 

Mapa ilustrativo das etapas: 
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Calendário do Ranking Jaguar Brasil 2020: 

 

 O critério para definição das cidades sede priorizou a igualdade na participação dos 

atletas espalhados nas diversas cidades do país. 

 As etapas do Rio de Janeiro (Rio das Ostras, Flamengo e Copacabana) também valerão 

para o Circuito Carioca 2020. 

 As etapas da série B que acontecerão fora do Estado do Rio de Janeiro serão confirmadas 

de acordo com a capacidade e infraestrutura das mesmas. Todas as informações serão 

comunicadas com boa margem de antecedência. 

 



 

 

 

 

 

 

Que venham bons jogos! 

Aqui a velocidade do jogo é real!! 

Que o Frescobol se consolide!!! 

 

 

 


