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Regulamento Variante: Carambola  

Disciplina: 3 Tabelas 

Competição: Campeonato Nacional de Esperanças 

  
  

 

No Campeonato Nacional de Esperanças de Carambola, participarão os atletas de 

Nacionalidade Portuguesa que inscrevam, devendo para isso ter no máximo 21 Anos de idade 

no ano de disputa da prova. 

 

1. Organização da Prova 
 
A prova será composta por 3 fases: 
 
Fase Regional 
Esta fase será disputada em sistema de poule a uma volta, com o objetivo de apurar 4 
atletas para a Fase seguinte: 
 
Fase de Grupos 
Esta fase será disputada com 8 atletas (4 de cada zona geográfica) e será disputada com 
2 grupos de 4 atletas, sendo a distribuição por grupos efetuada com base na classificação 
da Fase anterior. 
 
Fase Final 
Esta fase é composta por meias finais e final, sendo que nas meias finais defrontar-se-
ão os primeiros e segundos classificados dos grupos opostos da fase anterior. 
 

Todos os Jogos desta Prova se disputam em sistema de comprimento de 25 carambolas 
com limite de 50 entradas. 

 

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: 

o A melhor média geral na série em disputa; 

o Os pontos obtidos pelos atletas empatados nas partidas disputadas entre si na 
série em disputa 
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3. Atribuições 
 

Ao vencedor de cada prova será entregue o troféu e atribuído o Título de Campeão Nacional 

de Esperanças. Ao 2.º Classificado será atribuída uma miniatura do troféu e ao 3.º 

classificado será atribuída uma medalha. 


