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Regulamento Variante: Carambola
Disciplina: 3 Tabelas
Competição: Campeonatos Regionais Individuais

No Campeonatos Regionais Individuais de Carambola, participarão os atletas de
Nacionalidade Portuguesa que se apurem para com base nos resultados obtidos nas
Provas que contribuem para o Ranking.

Grupo B
Participarão nos Campeonatos Regionais Individuais do Grupo B, os Atletas que se
posicionem nas 8 primeiras posições do Ranking do Grupo B, após a realização do
circuito de opens.
Todos os Jogos desta Prova se disputam em sistema de comprimento de 35 carambolas
com limite de 50 entradas.
A prova disputar-se-á em sistema de poule a uma volta, com dois grupos, com os atletas
distribuídos em “Z”, privilegiando o emparelhamento de jornadas, que os atletas
melhor classificados se encontrem mais tarde na competição.
Os dois primeiros classificados de cada Grupo serão apurados para as Meias Finais,
jogando os primeiros classificados com os segundos classificados da outra série.
Os vencedores das Meias Finais disputarão a Final Regional, disputando os derrotados
o jogo de apuramento do 3.º classificado.

Grupo C
Participarão nos Campeonatos Regionais Individuais do Grupo C, os 8 atletas melhor
posicionados na Ranking do Grupo C, em cada zona, após a realização do circuito de
opens.
Todos os Jogos desta Prova se disputam em sistema de comprimento de 30 carambolas
com limite de 50 entradas.
A prova disputar-se-á em sistema de poule a uma volta, com dois grupos, com os atletas
distribuídos em “Z”, privilegiando o emparelhamento de jornadas, que os atletas
melhor classificados se encontrem mais tarde na competição
Os dois primeiros classificados de cada Grupo serão apurados para as Meias Finais,
jogando os primeiros classificados com os segundos classificados da outra série.
Os vencedores das Meias Finais disputarão a Final Regional, disputando os derrotados
o jogo de apuramento do 3.º classificado.
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Formato de Disputa
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 todas as provas a classificação é definida pela soma dos pontos conquistados em
cada partida, correspondendo 3, 2, 1 e 0 pontos respetivamente à vitória, empate,
derrota e falta de comparência

2. Critérios de Desempate
Em caso de igualdade de pontos entre os atletas são sucessivamente, os critérios de
desempate a aplicar:
A melhor média geral na série em disputa;
Os pontos obtidos pelos atletas empatados nas partidas disputadas entre si na
série em disputa

3. Atribuições
Ao vencedor de cada prova será entregue o troféu e atribuído o Título de Campeão Regional
do Grupo e Zona respetivos. Ao 2.º Classificado será atribuída uma miniatura do troféu e ao
3.º classificado será atribuída uma medalha.

