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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 da 1ª Divisão 

• Torneio de Abertura da 2ª Divisão 

• Torneio de Abertura da 3ª Divisão 

 

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 2.ª Divisão para as equipas que foram promovidas.  

No caso de haver Clubes com duas equipas, estas têm que ficar em séries diferentes. 

A prova disputar-se-á em sistema de “Poule” a uma volta, apurando o 1º e 2º classificado 

para as Meias Finais, disputando as vencedoras das Meias Finais a Final. 

As meias Finais serão disputadas na seguinte forma: 

1º classificado da série 1 vs. 2º classificado da série 2 

1º classificado da série 2 vs. 2º classificado da série 1 

Os jogos são realizados em casa dos 1ºs classificados. 

A Final é disputada num salão neutro. 

 

 

No Torneio de Abertura de 2.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 2.ª Divisão, e considerando a classificação  

da 3.ª Divisão para as equipas que foram promovidas.  

No caso de haver Clubes com duas equipas, estas têm que ficar em séries diferentes. 

A prova disputar-se-á em sistema de “Poule” a uma volta, apurando o 1º e 2º classificado 

para as Meias Finais, disputando as vencedoras das Meias Finais a Final. 

As meias Finais serão disputadas na seguinte forma: 

1º classificado da série 1 vs. 2º classificado da série 2 
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1º classificado da série 2 vs. 2º classificado da série 1 

Os jogos são realizados em casa dos 1ºs classificados. 

A Final é disputada num salão neutro. 

 

 

No Torneio de Abertura de 3.ª Divisão, as Equipas serão agrupadas em duas séries (caso 

estejam inscritos até 12 equipas, se houver mais de 12 equipas, o Torneio será disputado 

em quatro 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 3.ª Divisão.  

No caso de haver Clubes com duas equipas, estas têm que ficar em séries diferentes. 

A prova disputar-se-á em sistema de “Poule” a uma volta, apurando o 1º e 2º classificado 

para as Meias Finais, disputando as vencedoras das Meias Finais a Final. 

As meias Finais serão disputadas na seguinte forma: 

1º classificado da série 1 vs. 2º classificado da série 2 

1º classificado da série 2 vs. 2º classificado da série 1 

Os jogos são realizados em casa dos 1ºs classificados. 

A Final é disputada num salão neutro. 

 

1. Composição das Equipas 

As Equipas apenas poderão utilizar os atletas inscritos e constantes no Plantel 

para o Torneio de Abertura de Carambola. 

As Equipas no inicio de cada jogo, inscrevem 4 jogadores na ordem que lhes 
seja mais conveniente e 2 suplentes, após cada 4 jogos, podem substituir 
atletas, o suplente entra para o lugar do jogador que sai, o jogador que saiu, 
para voltar à equipa tem que ocupar o seu lugar e o suplente sair. 

 

2. Regulamentação de Jogos 

O Clube da casa decide se o encontro vai ser disputado em duas mesas ou em 
quatro mesas. 

Os jogos serão realizados da seguinte forma: 

1ª Divisão sete carambolas, sem limite de entradas, à melhor de nove jogos. 

2ª Divisão seis carambolas, sem limite de entradas, à melhor de nove jogos. 

3ª Divisão cinco carambolas, sem limite de entradas, à melhor de nove jogos. 

1ª Ronda – Bola de saída (Clube visitado) 

Nº 1 vs. Nº 1  -  Nº 2 vs. Nº 2  -  Nº 3 vs. Nº 3  -  Nº 4 vs. Nº 4 

2ª Ronda – Bola de saída (Clube visitante) 

Nº 1 vs. Nº 2  -  Nº 2 vs. Nº 3  -  Nº 3 vs. Nº 4  -  Nº 4 vs. Nº 1 

3ª Ronda – Bola de saída (Clube visitado) 
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Nº 1 vs. Nº 3  -  Nº 2 vs. Nº 4  -  Nº 3 vs. Nº 1  -  Nº 4 vs. Nº 2 

4ª Ronda – Bola de saída (Clube visitante) 

Nº 1 vs. Nº 4  -  Nº 2 vs. Nº 1  -  Nº 3 vs. Nº 2  -  Nº 4 vs. Nº 3 

No caso de igualdade, têm que fazer um jogo de desempate (jogador indicado 
pelo capitão de equipa), têm que ver quem sai. 

Quando uma equipa tiver nove vitórias, e ainda houver jogos a decorrer, estes 
são suspensos.  

 
 

3. Alterações de Jogos 

Os procedimentos são os mesmos que se verificam para o Campeonato 

Nacional da 2.ª Divisão. 
 
 

4. Atribuições 
 
 

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