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Federação Portuguesa de Bilhar

Regulamento Variante: Carambola
Disciplina: 3 Tabelas
Competição: Circuitos de Torneios e Opens

Nos Opens Regionais de 3 Tabelas apenas se poderão inscrever atletas com Licença desportiva
válida para a época desportiva em vigor, até à data limite estipulada pela Direção da Federação
Portuguesa de Bilhar

1. Composição dos Circuitos
Realizar-se-ão três circuitos distintos de Torneios de 3 Tabelas:
•

Circuito de Torneios Nacionais
o

Este circuito será disputado pelos 16 atletas que tenham obtido e confirmado os
Direitos Desportivos para participação nos Torneios, ou que por desistência de
outros tenham obtido esse direito após o fecho das inscrições

o

Todos os atletas participantes no circuito de Opens Regionais passarão a
incorporar a Categoria “E”;

o
•

•

Circuito de Opens Regionais
o

Este circuito será disputado por todos os atletas que disponham de Ranking
Regional no início de época ou, que não dispondo de Ranking Regional
procedam à sua inscrição no circuito de Opens Regionais no início da época,
dentro do prazo estabelecido.

o

Todos os atletas participantes no circuito de Opens Regionais passarão a
incorporar a Categoria “A”;

Circuito de Opens Distritais
o

Neste circuito de provas podem participar todos os atletas que não disponham
de Ranking Regional.

o

Aos atletas participantes no circuito de Opens Distritais será atribuída a
categoria “D”

2. Admissibilidade dos atletas
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Circuito de Torneios Nacionais
No Circuito de Torneios Nacionais apenas poderão participar os atletas que tendo obtido
Direitos Desportivos para o efeito, tenham também adquirido o pacote de provas

correspondente.
Circuito de Opens Regionais
•

1.º e 2.º Opens
o Nos primeiros dois Opens do circuito de Opens Regionais, podem inscrever
todos os atletas com Licença desportiva válida e que disponham de Categoria
“A”.

•

3.º Open
o

•

•

No 3.º Open participarão os atletas da Categoria “A” que estejam posicionados
nos 96 primeiros lugares de cada Ranking Regional.

4.º Open
o O 4.º Open disputar-se-á nos seguintes moldes:
▪ Participarão na Categoria “A” os atletas cuja classificação se situe nos
64 primeiros lugares do Ranking Regional final após a realização do 3.º
Open;
▪ Será atribuída a Categoria “C” aos atletas cuja posição no Ranking
Regional final após a realização do 3.º Open, esteja compreendida entre
a 65.ª e a 96.ª posições.
▪ O 4.º Open será composto de 2 provas:
• Uma prova para o grupo “A”
• Uma Prova para o Grupo “C”
5.º Open
o O 5.º Open disputar-se-á nos seguintes moldes:
▪ Participarão na Categoria “A” os atletas cuja classificação se situe nos
32 primeiros lugares do Ranking Regional final após a realização do 4.º
Open;
▪ Será atribuída a Categoria “B” aos atletas cuja posição no Ranking
Regional final após a realização do 4.º Open, esteja compreendida entre
a 33.ª e a 64.ª posições.
▪ Os atletas com Categoria “C” manterão a sua categoria.
▪ O 5.º Open será composto por 3 provas:
• Uma prova para o grupo “A”
• Uma prova para o Grupo “B”
• Uma Prova para o Grupo “C”

Circuito de Opens Distritais
•

1.º e 2.º Opens
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•

Nos primeiros dois Opens do circuito de Opens Regionais, podem inscrever
todos os atletas com Licença desportiva válida e que não disponham de
Categoria Atribuída ou, disponham de Categoria “D”.

3.º Open
o

No 3.º Open poderão participar os atletas da Categoria “A” e que se tenham
classificado nas posições 97.ª e seguintes do Ranking Regional, sendo-lhes
atribuída a Categoria “D”, mantendo as pontuações obtidas.
▪

o
•

•

Todos os atletas que se tenham inscrito para o circuito de provas
Regionais e que lhes venha a ser atribuída a Categoria “D”, terão as suas
inscrições transferidas para o circuito de Opens Distritais.

Poderão ainda participar todos os atletas da Categoria “D” ou, os atletas que
não disponham de qualquer categoria.

4.º e 5.º Opens
o Participarão todos os atletas que disponham de Categoria “D” ou, que

não disponham de qualquer categoria.
A realização dos Opens distritais pressupõe a inscrição de um mínimo de 4 atletas
por distrito.

3. Formato de disputa das Provas
• Torneios Nacionais
o 1.º Torneio
▪ 16 atletas distribuídos por 4 Grupos em “Z”, considerando a
ordenação obtida no Ranking do Grupo A na época anterior. Ao
atleta classificado em cada posição será comprado com o número de
pontos de outro atleta que tenha obtido a mesma posição noutra
zona ficando com a posição precedente o atleta com maior número
de pontos.
▪ A prova disputa-se em regime de Duplo KO de 4 atletas sendo
emparelhados na primeira ronda os atletas das posições 1-4 e 2-3.
▪ Apuram-se para a Fase seguinte dois atletas de cada Grupo, um
pelos vencedores e outro pelos perdedores
▪ A Fase Final é composta por três eliminatórias (Quartos de Final,
Meias Finais e Final)
▪ Os atletas serão distribuídos nos Quartos de Final nos seguintes
moldes:
• Jogo 1
vencedor Grupo 1 vs. perdedor Grupo 3
• Jogo 2
vencedor Grupo 2 vs. perdedor Grupo 4
• Jogo 3
vencedor Grupo 3 vs. perdedor Grupo 1
• Jogo 4
vencedor Grupo 4 vs. perdedor Grupo 2
▪ Nas Meias finais os jogos serão emparelhados da seguinte forma:
• Jogo 5
vencedor Jogo 1 vs. vencedor Jogo 4
• Jogo 6
vencedor Jogo 2 vs. vencedor Jogo 3
o 2.º Torneio e seguintes
▪ 16 atletas distribuídos por 4 Grupos em “Z” de acordo com as
posições relativas de Ranking de que disponham após a realização
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▪

•

do 1.º Torneio.
No restante a prova disputa-se de forma igual ao previsto para o 1.º
Torneio.

Opens Regionais
o Grupo “A”
▪ 1.º e 2.º Opens
• Número ilimitado de atletas
• 1.ª Fase
o Atletas posicionados no Ranking na posição 65.ª e
seguintes
o Apuram-se 32 para a Fase seguinte
o Grupos de até 16 atletas em duplo KO
o Serão efectuadas isenções de acordo com o Ranking
caso seja necessário
o Os jogos realizar-se-ão no recinto desportivo do
atleta melhor classificado no ranking em cada
Grupo, sendo que apenas se disputará um Grupo em
cada Recinto desportivo. Se necessário recorrer-se-á
ao recinto desportivo do atleta posicionado no
segundo lugar e assim sucessivamente.
• 2.ª Fase
o Atletas posicionados no ranking nas posições
compreendidas entre a 33.ª e a 64.ª
o Atletas Isentos da Fase anterior
o Atletas apurados na Fase anterior
o Grupos de 16 atletas em duplo KO
o Os jogos realizar-se-ão no recinto desportivo do
atleta melhor classificado no ranking em cada
Grupo, sendo que apenas se disputará um Grupo em
cada Recinto desportivo. Se necessário recorrer-se-á
ao recinto desportivo do atleta posicionado no
segundo lugar e assim sucessivamente.
• 3.ª Fase
o Atletas posicionados no Ranking nas posições
compreendidas entre a 1.ª e a 32.ª.
o Atletas apurados da Fase anterior
o Grupos de 16 atletas em Duplo KO
o Os jogos realizar-se-ão no recinto desportivo do
atleta melhor classificado no ranking em cada
Grupo, sendo que apenas se disputará um Grupo em
cada Recinto desportivo. Se necessário recorrer-se-á
ao recinto desportivo do atleta posicionado no
segundo lugar e assim sucessivamente.
• Fase Final
o Os 32 atletas apurados da Fase anterior
o Grupo único em KO directo
▪ 3.º Open
• Até 96 atletas
• 1.ª Fase
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o
o
o
o
o

•

•

▪

4.º Open
•

•

▪

5.º Open
•

Atletas posicionados no ranking nas posições
compreendidas entre a 33.ª e a 96.ª
Apuram-se 32 para a Fase seguinte
Serão efectuadas isenções, de acordo com o
ranking, caso seja necessário
Grupos de até 16 atletas em duplo KO
Os jogos realizar-se-ão no recinto desportivo do
atleta melhor classificado no ranking em cada
Grupo, sendo que apenas se disputará um Grupo em
cada Recinto desportivo. Se necessário recorrer-se-á
ao recinto desportivo do atleta posicionado no
segundo lugar e assim sucessivamente.

2.ª Fase
o Atletas posicionados no Ranking nas posições
compreendidas entre a 1.ª e a 32.ª.
o Atletas apurados da Fase anterior
o Grupos de 16 atletas em Duplo KO
o Os jogos realizar-se-ão no recinto desportivo do
atleta melhor classificado no ranking em cada
Grupo, sendo que apenas se disputará um Grupo em
cada Recinto desportivo. Se necessário recorrer-se-á
ao recinto desportivo do atleta posicionado no
segundo lugar e assim sucessivamente.
Fase Final
o Os 32 atletas apurados da Fase anterior
o Grupo único em KO directo
1.ª Fase
o Atletas posicionados no ranking nas posições
compreendidas entre a 1.ª e a 64.ª
o Apuram-se 32 para a Fase seguinte
o Serão efectuadas isenções, de acordo com o
ranking, caso seja necessário
o Grupos de até 16 atletas em duplo KO
o Os jogos realizar-se-ão no recinto desportivo do
atleta melhor classificado no ranking em cada
Grupo, sendo que apenas se disputará um Grupo em
cada Recinto desportivo. Se necessário recorrer-se-á
ao recinto desportivo do atleta posicionado no
segundo lugar e assim sucessivamente.
Fase Final
o Os 32 atletas apurados da Fase anterior
o Grupo único em KO directo
1.ª Fase
o 32 Atletas
o 8 Grupos de 4 Atletas distribuídos em “Z”
o Partidas em sistema de Poule a uma volta
o São apurados os dois primeiros classificados de cada
Grupo
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o

▪

▪

Os jogos realizar-se-ão no recinto desportivo do
atleta melhor classificado no ranking em cada
Grupo, sendo que apenas se disputarão dois Grupos
em cada Recinto desportivo. Se necessário recorrerse-á ao recinto desportivo do atleta posicionado no
segundo lugar e assim sucessivamente.
• Fase Final
o Os 16 atletas apurados da fase anterior
o Grupo único em KO directo
Modelo das Fases Finais
• 1.º a 4.º Opens
o Serão fixos na primeira posição do Quadro de KO
Directo os 8 atletas melhor posicionados no
Ranking:
• Jogo 1 – Jogador 1
• Jogo 4 – Jogador 8
• Jogo 5 – Jogador 5
• Jogo 8 – Jogador 4
• Jogo 9 – Jogador 3
• Jogo 12 – Jogador 6
• Jogo 13 – Jogador 7
• Jogo 16 – Jogador 2
• Na primeira posição dos restantes jogos serão
sorteados os atletas com posições relativas no
ranking compreendidas entre a 9.ª e a 16.ª
• Na segunda posição dos jogos serão sorteados os
atletas com posições relativas no ranking
compreendidas entre a 17.ª e a 32.ª
• 5.º Open
• Serão fixos na primeira posição do Quadro de KO
Directo os 4 atletas melhor posicionados no ranking:
• Jogo 1 – Jogador 1
• Jogo 4 – Jogador 4
• Jogo 5 – Jogador 3
• Jogo 8 – Jogador 2
• Na primeira posição dos restantes jogos serão
sorteados os atletas com posições relativas no
ranking compreendidas entre a 5.ª e a 8.ª
• Na segunda posição dos jogos serão sorteados os
atletas com posições relativas no ranking
compreendidas entre a 9.ª e a 16.ª
Comprimento das Partidas

Época 2019/2020
Federação Portuguesa de Bilhar
O comprimento das partidas em cada fase e prova será o seguinte:
1.ª Fase
2.ª Fase
3.ª Fase
Fase Final
Nacional
40/50
40/50
Grupo A
1.º Open
2.º Open
3.º Open
4.º Open
5.º Open
•

30/50
30/50
30/50
35/50
40/50

30/50
30/50
35/50

35/50
35/50

40/50
40/50
40/50
40/50
40/50

Grupo “B”
o

5.º Open
•

o
•

1.ª Fase
o 32 Atletas
o 8 Grupos de 4 Atletas distribuídos em “Z”
o Partidas em sistema de Poule a uma volta
o São apurados os dois primeiros classificados de cada
Grupo
o Os jogos realizar-se-ão no recinto desportivo do
atleta melhor classificado no ranking em cada
Grupo, sendo que apenas se disputarão dois Grupos
em cada Recinto desportivo. Se necessário recorrerse-á ao recinto desportivo do atleta posicionado no
segundo lugar e assim sucessivamente.
• Fase Final
o Os 16 atletas apurados da fase anterior
o Grupo único em KO directo com sorteio em moldes
iguais ao previsto para o Grupo A
Todos os jogos se disputarão no comprimento de 35 carambolas/50 entradas

Grupo “C”
o

o

4.º Open
•

1.ª Fase
o 32 Atletas
o Quadro de Duplo KO em Grupos de 8, com KO
directo a partir de “perdedores 2”
▪ Os jogos realizar-se-ão no recinto desportivo do
atleta melhor classificado no ranking em cada
Grupo, sendo que apenas se disputará um Grupo
em cada Recinto desportivo. Se necessário
recorrer-se-á ao recinto desportivo do atleta
posicionado no segundo lugar e assim
sucessivamente.

•

1.ª Fase
o 32 Atletas
o 8 Grupos de 4 Atletas distribuídos em “Z”
o Partidas em sistema de Poule a uma volta
o São apurados os dois primeiros classificados de cada
Grupo
o Os jogos realizar-se-ão no recinto desportivo do

5.º Open

Época 2019/2020
Federação Portuguesa de Bilhar

o

atleta melhor classificado no ranking em cada
Grupo, sendo que apenas se disputarão dois Grupos
em cada Recinto desportivo. Se necessário recorrerse-á ao recinto desportivo do atleta posicionado no
segundo lugar e assim sucessivamente.
• Fase Final
o Os 16 atletas apurados da fase anterior
o Grupo único em KO directo com sorteio em moldes
iguais ao previsto para o Grupo A
Todos os jogos se disputarão no comprimento de 30 Carambolas/50 entradas

• Opens Distritais
o Todos os opens serão disputados por um número ilimitado de atletas, realizandose as provas em Quadros de Duplo KO, com KO directo a partir de “perdedores 2”.
o O Quadro será preenchido de acordo com o número de atletas inscritos, tendo
em conta a ordenação de Ranking em vigor, para cada distrito em questão.
o Os jogos realizar-se-ão no comprimento de 25 carambolas/50 entradas
o Cada open realizar-se-á, preferencialmente no recinto desportivo do clubes que
proceda à inscrição de maior número de atletas.

Ponto único
Sempre que uma partida atinja a última entrada, o atleta que joga em segundo lugar (bola
amarela) terá direito a, na sua última entrada jogar a bola de saída, e a série subsequente.
Em caso de empate recorrer-se-á a bola de penalidade (bola de saída com melhor série) para o
desempate.
4. Atribuições
Ao vencedor de cada prova e ao finalista vencido serão entregues troféus.

