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Regulamento
Variante: Pool Português
Disciplina: Bola 8
Competição: Circuito de Torneios Masters Pool PT

Pertencerão à lista de atletas do circuito Masters Pool PT, aqueles que tenham adquirido
esse direito na época anterior por via da classificação obtida, que tenham obtido Licença
Desportiva, ainda que provisória, até à data limite estipulada pela Direção da FPB e que
tenham efetuado validamente a sua inscrição no respetivo circuito dentro do prazo previsto.
O circuito será composto por 12 atletas, e caso o número de atletas inscrito seja insuficiente,
serão repescados o número de atletas necessários para completar esse número, desde que
os mesmos cumpram os requisitos estabelecidos

1. Circuito de Provas
O Circuito de Provas da 1.ª Divisão é composto por 8 Torneios, os quais contribuem para o
Ranking Nacional de Masters Pool PT.
2. Realização das Provas

As partidas dos Torneios são realizadas com abertura alternada e em sistema Race to 4 na
fase de grupos e Race to 5 na Fase Final.
No final de cada partida da Fase de Grupos será realizada uma série de 3 penaltis, cujo
resultado servirá como critério de desempate no final da classificação do grupo.
As provas são disputadas em duas fases:
Fase de Grupos
Os atletas, de acordo com a sua posição de Ranking são distribuídos em “Z” por 4 grupos de
3 atletas. Sempre que se verifiquem empates (apenas no Ranking Inicial de cada época) a
posição dos atletas empatados será sorteada.
Os grupos disputar-se-ão em sistema de “poule” a uma volta, sendo o alinhamento de
jornadas o seguinte:
Jornada 1
J3 vs. J2
Jornada 2
J1 vs. J3
Jornada 3
J2 vs. J1
Apurar-se-ão para a fase seguinte os atletas classificados nas duas primeiras posições de
cada grupo.
Será atribuído em cada jogo, a pontuação de 3,1 e 0 pontos respetivamente pela vitória,
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derrota e Falta de Comparência.
São critérios de desempate sucessivamente:
•

Diferença entre jogos ganhos e perdidos nos jogos realizados entre os jogadores
empatados;

•

Número de penaltis concretizados nos jogos realizados entre os jogadores
empatados;

•

Número de Pontos obtidos nas partidas realizadas entre os jogadores empatados;

•

Jogador mais jovem;

Fase Final
A Fase Final será disputada pelos 8 atletas apurados da fase anterior.
Será efetuado o emparelhamento de jogos por sorteio sendo que não poderão encontrarse nos quartos de Final atletas que se tenham classificado em 1.º lugar na Fase de Grupos
no grupo respetivo.

2. Atribuições
Ao vencedor da prova e a o finalista vencido serão entregues troféus.

