
 

 

 

Regulamento 

Variante: Snooker 

Disciplina: Snooker  

Época 2022/2023 

Federação Portuguesa de Bilhar 

Competição: Campeonato Nacional de Snooker - Individual 
 

 
Participam nesta prova os atletas previstos no Regulamento Específico de Acesso às Fases 

intermédias/finais de Snooker Individual. 

Todos os Jogos desta Prova se disputam com 10 bolas vermelhas, em sistema abertura 

alternada e no comprimento de Race to 2, nas rondas em duplo KO, quartos-de-final e 

meias finais e no comprimento de Race to 3 na Final, sendo esta disputada com 15 bolas 

vermelhas. 

 

 
1. Realização da Prova 

A Prova é disputada em duas fases: Fase de Grupos e KO Direto 
 

 
Fase Final 

A Fase Final é realizada em sistema de duplo KO, em grupos de 4 atletas, apurando 2 atletas 
por grupo (um pelos vencedores e um pelos perdedores) para o KO direto. 

O KO direto disputa-se Vencedores contra Perdedores por sorteio, não podendo encontra-
se na primeira ronda atletas originários do mesmo grupos na fase anterior. 

Os jogos são disputados no sistema de “race to 2” nas rondas em duplo KO, quartos de final 
e meias finais e em sistema de “race to 3” na final. 

 

 
2. Atribuições de Títulos - Apenas serão entregues troféus ou medalhas nas seguintes condições. 

 
Com a presença dos atletas na cerimónia de entrega de prémios, devidamente uniformizado, 
será atribuído: 

- Ao Atleta vencedor, o título de Campeão nacional e o respetivo troféu e medalha. 
- Ao Atleta 2º classificado, o título de Vice-Campeão e uma miniatura do troféu e medalha. 

    - Aos atletas 3ºs classificados será entregue uma medalha. 
 

Nota: Se na época desportiva 2023/2024, existir um total nacional de inscrições por pack 
nos Campeonatos distritais, igual ou superior a 80, criar-se à a 1ª Divisão Nacional com 8 
atletas. Método de apuramento: o primeiro classificado de cada distrito ou grupo de 
distritos e restantes através da aplicação do método de Hondt. 

A 1ª Divisão jogará com 15 vermelhas, enquanto que a 2ª Divisão continuará a jogar com 10 
vermelhas. 
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