
                                                  
 
 

        
 
         CAMPEONATO NACIONAL DE PETANCA E TIRO DE PRECISÃO  
 
 

1- Campeonato  

 

a) O campeonato em tripletes disputa-se em 4 jornadas, sendo uma em cada Associação. 

b) As equipas serão constituídas por 4 atletas e nos seguintes escalões:  juniores masculinos e 
mistas (seniores e juniores femininos).  

c) Cada Associação será representada por uma seleção composta por uma equipa feminina 
(4),  e uma equipa júnior masculina (4). 

  
 

      2-Jogos  

 

 a ) Os jogos disputam-se em terrenos marcados (15x4), respeitando o   Regulamento Oficial da 
Petanca e Código de Arbitragem.  

    b)Durante o jogo qualquer atleta poderá ser substituído por indicação da equipa técnica ou 
treinador. 

 
 

3-Pontuação 

 

a) Ao vencedor de cada partida serão atribuídos 100 ao número de pontos conquistados 
(exemplo 13-2=11 vencedor 111 e vencido 2). 

b) Será vencedora do Campeonato a Associação que atingir maior número de pontos no seu 
somatório. 

c) Em caso de empate, haverá uma finalíssima entre as equipas empatadas, mas o primeiro 
fator de desempate será o resultado dos encontros entre si.  

 
 

      4- Tiro de Precisão   

   

a) O Campeonato de Tiro de Precisão será disputado em todas as jornadas entre o 2º e 3º 
jogo. 

b) Os jogadores jogam: 
     um contra um ; 
     vencido contra vencido; 
     vencedor contra vencedor . 
c) Será vencedor do Campeonato de tiro o jogador ou Associação que no conjunto das 4 

jornadas somar mais pontos. 
        

 
         
 



 
 
 
      
 
 
 
 
 

5- Calendário 

     

     As jornadas serão disputadas nas seguintes datas: 
      1ª- jornada  
   – 03 de Maio 2014 
       2ª jornada  
    - 31 de Maio 2014   
      3ª jornada  
    – 05 de Julho 2014   
      4ª jornada  
    - 13 de Setembro 2014 
 
 
 

      6- Prémios  

 

a) Seleção da Associação vencedora da prova Taça FPP : 
1ª Classificada – Medalha de Ouro  
2ª Classificada – Medalha de Prata  
3ª Classificada – Medalha de Bronze 
 

b)Os prémios serão entregues no 2º domingo de Setembro antes do início da disputa da Taça 
de Portugal.  
 
 
 
 

7- Encargos  

 

a) Os encargos com deslocação  serão da responsabilidade das respectivas Associações., 
a estadia será englobada nas despesas da prova do dia seguinte . 

b) Os encargos com a deslocação do júri e comissão de arbitragem serão da 
responsabilidade da Federação Portuguesa de Petanca, a estadia será englobada nas 
despesas da prova do dia seguinte..  

 
 
 
 
 
 
 
 
Aprovado em reunião de Direção a 16 de Novembro de 2013  
Entra em vigor a partir desta data   

 


