
              

                                                                     

   

 

                 FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE PÉTANCA      

                        Regulamento do Campeonato Nacional  
                                       Mão-a- Mão * Doublete *  Triplete 
 

       

O Campeonato Nacional é disputado em Eliminatória e Finalíssima. 

            

 Efectuar-se-ão eliminatórias na APA, APZC, APBASA e APZN  . 

 

 

1 - Não hà torneio de Consolação nem Complementar. 

 

2 - Os jogadores têm de se apresentar devidamente equipados. 

 

3 - As eliminatórias terão início às 9h00 nas respectivas zonas. 

 

4 - Os jogadores têm que fazer as eliminatórias nas zonas a que pertencem. 

 

5 - Para os jogadores em atraso será aplicado o Regulamento Oficial. 

 

            6 -- Todas as partidas serão jogadas a 13 pontos, excepto as de barragem nas eliminatórias e 

finais, que serão jogadas a 11 pontos.  

                   As eliminatórias e a final começam por séries de quatro, seguida de eliminatória directa. 

                   Os jogos são disputados em terrenos marcados. 

 

           7- Licença Desportiva obrigatória.  

        

           8- É estritamente proibido fumar nos terrenos de jogos. 

 

           9 – Não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas: 

                  a) No recinto da prova  

                  b) Nas emediações  

                  c) No decurso da prova  

 

           10- As provas de mão-a-mão são reservadas únicamente aos licenciados portugueses 

(masculinos e femininos)            

 

           11-Nas provas de Doublette e Triplete, podem participar jogadores estrangeiros com licença 

Portuguesa e residência actualizada em Portugal.com mais de seis meses. Será sempre 

obrigatório a presença de um jogador de Nacionalidade Portuguesa, em ambos os casos.  

 

           12 – As provas de mão a mão e de doublete são reservadas unicamente à categoria masculina, 

sendo permitido em triplete a participação de equipas mistas. 

            13- Podem participar nestas provas os escalões de “juniores “, desde que tenham mencionado 

no exame médico desportiovo “Aptidão ao escalão superior “. 

 

           14-As datas das Eliminatórias devem constar nos calendários das respetivas Associações, 

segundo o Regulamento Administrativo da FPP artigo 11. 

 

           15 – As equipas apuradas para as Finais do Campeonato Nacional, não podem substituir 

jogadores sem motivo justificado, sendo obrigatório que o jogador que vai substituir outro 

não tenha participado nas respetiva eliminatória.  

 



              

                                                                     

   

 

           16- Todas as equipas apuradas ou elementos, que não justifiquem a sua não comparência, nas 

Finais do Campeonato Nacional, serão responsáveis pelo pagamento das despesas referentes  

ao alojamento e alimentação ou outras despesas inerentes à prova , além de incorrerem em 

processo disciplinar , caso se justifique . 

 

          17- Os campeões Nacionais (masculinos e femininos) dos diversos campeonatos participam 

diretamente nas finais do ano seguinte, sem necessidade de disputar a eliminatória da 

respectiva prova. 

                É obrigatório que os campeões nacionais defendam o título com a mesma equipa pertencente 

a um mesmo clube.  

 

            18 – No Campeonato feminino em doublete as equipas podem ser constituídas por jogadoras de 

clubes diferentes, sendo contudo obrigatório o equipamento respetivo de cada clube. 

 

 

            19- Na Final são atribuídos: 

       Troféu ao clube Vencedor. 

       Medalha de Ouro ao Vencedor / à Vencedora. 

       Medalha de Prata ao Finalista / à Finalista. 

             Medalha de Bronze aos 3º e 4º Classificados / às 3ª e 4ª Classificadas  

             Camisolas de Campeão Nacional aos vencedores (masculinos e femininos)  

 

          20 - O que não contar neste Regulamento, será aplicado o Regulamento de Provas e o 

Regulamento Oficial de Petanca  

 

Nota – O número de apurados de cada Associação será feito mediante o número de 

atletas (masculinos e femininos) inscritos no ano anterior.  

 

 

     Aprovado em reunião de Direção  

 

S.Brás de Alportel, 10 de Agosto de 2013  

 

 

 


