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Regulamento
Variante: Carambola
Disciplina: 3 Tabelas
Competição: Torneio de Abertura de Equipas

O Torneio de Abertura é disputado por todas as equipas inscritas nos Campeonatos
Nacionais de Equipas, independentemente da Divisão.
O Torneio de Abertura realizar-se-á em duas zonas – Norte e Sul, e em duas competições
distintas:
• Torneio de Abertura de 1.ª Divisão
• Torneio de Abertura de 2.ª e 3.ª Divisões
No Torneio de Abertura de 1.ª Divisão, as Equipas serão agrupadas em duas séries por
zona e serão ordenadas em “Z” de acordo com a classificação da Fase Regional do ano
anterior no caso das equipas que estavam na 1.ª Divisão, e considerando a classificação
da Final “Four” da 2.ª Divisão para as equipas que foram promovidas.
A prova disputar-se-á em sistema de “Poule” a duas voltas, apurando as equipas
classificadas nos dois primeiros lugares para as Meias Finais, disputando as vencedoras
das Meias Finais a Final.

No Torneio de Abertura da 2.ª e 3.ª Divisões, as equipas serão agrupadas por zonas e:
•

Caso participem 11 ou menos equipas a prova disputar-se-á em dois Grupos;
o Apurando-se as equipas classificadas nas duas primeiras posições de cada
Grupo para as Meias Finais, disputando a Final as equipas vencedoras das
Meias Finais

•

Caso participem 12 ou mais equipas a prova disputar-se-á em 4 Grupos;
o Apurando-se as equipas classificadas nas duas primeiras posições de cada
grupo para os Quartos de Final, passando as equipas vencedoras às meias
Finais as equipas que vencerem os jogos dos Quartos de Final. A final será
disputada pelas equipas que vençam os jogos das Meias Finais.

Em qualquer dos casos, as equipas serão ordenadas e distribuídas em “Z” pelos Grupos
considerando os seguintes pressupostos:
•

As equipas despromovidas da 1.ª Divisão, serão colocadas nas primeiras posições
considerando a ordenação da classificação da 1.ª Divisão da época anterior;

•

As equipas da 2.ª Divisão serão ordenadas nas posições seguintes, considerando a
classificação final da 2.ª Divisão do ano anterior;

•

As equipas da 3.ª Divisão serão ordenadas nas posições seguintes considerando a
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classificação obtida no ano anterior;
•

As equipas que não tenham obtido classificação na época anterior serão colocadas
de seguida sendo as suas posições sorteadas;

•

A estes critérios de ordenação será acrescido o condicionalismo necessário para
que equipas do mesmo clube não participem no mesmo grupo, procedendo à
troca sucessiva de posição relativa, das equipas que venham a coincidir com outra
equipa do mesmo clube, com a equipa de outro clube que se posicione na posição
subsequente. Esta troca efetuar-se-á sempre na posição da equipa pior
classificada;

A prova disputar-se-á em sistema de “poule” a uma volta sempre que as séries sejam
compostas por 5 ou mais equipas, e a duas voltas quando as séries forem compostas por
4 ou menos equipas.
Na segunda fase (KO Directo), sempre que se verifique o apuramento de 8 equipas, o
alinhamento dos quartos de final será efetuado nos seguintes moldes:
Jogo 1
Jogo 2
Jogo 3
Jogo 4

Vencedor Grupo 1 vs. 2.º Class Grupo 4
Vencedor Grupo 2 vs. 2.º Class Grupo 3
Vencedor Grupo 3 vs. 2.º Class Grupo 2
Vencedor Grupo 4 vs. 2.º Class Grupo 1

Os jogos dos Quartos de Final, e Meias Finais serão disputados no recinto da equipa
apresentada na posição 1, sendo a final disputada em terreno neutro a indicar pela FPB.
1. Composição das Equipas
As Equipas apenas poderão utilizar os atletas inscritos e constantes no Plantel
para o Torneio de Abertura de Carambola.
As restantes disposições são iguais às expressas nos Regulamentos dos
Campeonatos Nacionais da 2.ª Divisão.
2. Regulamentação de Jogos
Toda a regulamentação relativa à realização dos jogos é a mesma do
Regulamento do Campeonato Nacional de 2.ª Divisão.
Em caso de igualdade nos grupos, aplicar-se-ão os seguintes critérios de
desempate, sucessivamente:
- melhor média geral da equipa
- resultado entre as equipas empatadas
- sorteio
3. Alterações de Jogos
Os procedimentos são os mesmos que se verificam para o Campeonato
Nacional da 2.ª Divisão.
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4. Atribuições

À Equipa vencedora será atribuído o título de Vencedor do Torneio de
Abertura, da respetiva zona e o correspondente troféu.

