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Regulamento Variante: Carambola  

Disciplina: 3 Tabelas 

Competição: Circuitos de Torneios e Opens  

 

 
 

 
Nos Opens Nacionais 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 dois circuitos distintos de Torneios de 3 Tabelas: 

● Circuito de Opens Nacionais 

o Este circuito será disputado por todos os atletas que disponham de Ranking 

Nacional no início de época ou, que não dispondo de Ranking Nacional 

procedam à sua inscrição no circuito de Opens Nacionais no início da época, 

dentro do prazo estabelecido, e não podem participar nos Opens Distritais. 

● Circuito de Opens Distritais 

o Neste circuito de provas podem participar todos os atletas que não disponham 

de Ranking Nacional. 

o Aos atletas participantes no circuito de Opens Distritais será atribuída a 

categoria “D” e não podem participar nos Opens Nacionais. 

 

2. Circuito de Opens Nacionais 
 

● 1ª Fase 
o A 1ª Fase é disputada por séries de 3 ou 4 atletas em duplo KO, na Zona Norte 

e na Zona Sul. 

● 2ª Fase 
o A 2ª Fase é disputada em 20 séries de 3 atletas, na Zona Norte e na Zona Sul. 

● 3ª Fase 
o A 3ª Fase é disputada em 10 séries de 3 atletas, na Zona Norte e na Zona Sul. 

● Fase Final 
o A Fase Final é disputada em 8 séries de 3 atletas, Quartos de Final, Meias Finais 

e Final. 

● Atletas apurados diretamente para as Fases 
o Fase Final – Estão apurados para a Fase Final, os quatro primeiros atletas do 

Ranking. 

o 3ª Fase – Estão apurados para a 3ª Fase, retirando os 4 atletas apurados para a 
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Fase Final, os 10 primeiros atletas de cada Zona. 

o 2ª Fase – Estão apurados para a 2ª Fase, retirando os 4 atletas apurados para a 

Fase Final, e os 10 atletas de cada Zona apurados para a 3ª Fase, os 20 primeiros 

atletas de cada Zona.  

 

● Sistema para a realização dos Open’s 

o 1ª Fase – Esta fase será disputada em 30 carambolas em 50 entradas, e 

participam um número a definir de atletas, para que passem á 2ª Fase 40 atletas 

em cada Zona. 

o 2ª Fase – Esta fase será disputada em 35 carambolas em 50 entradas, e 

participam 60 atletas em cada zona, passando á 3ª Fase 20 atletas em cada 

Zona. 

o 3ª Fase – Esta fase será disputada em 40 carambolas em 50 entradas, e 

participam 30 atletas em cada zona, passando á Fase Final Nacional 10 atletas 

em cada Zona. 

o Fase Final Nacional – Esta fase será disputada em 40 carambolas em 50 

entradas, e participam 24 atletas, passando aos quartos de final 8 atletas. 

o Quartos de Final – será disputado da seguinte forma: 

Jogo 1 – 1º classificado da série 1 vs. 1º classificado da série 8 
Jogo 2 – 1º classificado da série 4 vs. 1º classificado da série 5 
Jogo 3 – 1º classificado da série 3 vs. 1º classificado da série 6 
Jogo 4 – 1º classificado da série 2 vs. 1º classificado da série 7 

o Meias Finais – será disputada da seguinte forma: 

Jogo 5 – vencedor do jogo 1 vs. Vencedor do jogo 2 
Jogo 6 – vencedor do jogo 3 vs. Vencedor do jogo 4 

o Final – será disputada da seguinte forma: 

Jogo 7 – vencedor do jogo 5 vs. Vencedor do jogo 6 

 

Circuito de Opens Distritais 
 

o Os Opens Distritais serão disputados em duplo KO. 

 

● Ponto único opens nacionais 

● Pontuação  

● Vitória 2 pontos  

● Empate 1 pontos 

● Derrota 0 pontos 

● A partir dos quartos final da fase nacional 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. 
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3. Atribuições 
 
 

Ao vencedor de cada prova e ao finalista vencido serão entregues troféus. 
 


