
                                                                

                                                      

 

 

TAÇA DE PORTUGAL 

 
                        REGULAMENTO DA PROVA POR TEMPO 
                                          Masculinos e Femininos 
 
 
Disputa-se                Em grupos de 4 apurando o 1º. e 2º. para a Taça de Portugal 
 

Homens                    3º. e 4º. para a Taça da Cidade (Cidade onde se organiza). Os Restantes 
serão eliminados. 

 
                                   Início da prova às 8H30. 
 

TEMPO              - As partidas jogam-se por tempo (Entre 40 e 50 minutos todas as partidas) 
excepto Final que          será jogada a 13 pontos 

                               - Recorda-se que o tempo máximo permitido para jogar uma bola é de 30 
segundos. 

                               - Os jogadores têm que estar junto aos respectivos terrenos de jogo para iniciar 
a partida, após o apito do árbitro. 

                               - As equipas que não se encontrem no terreno à hora prevista de jogo, serão 
penalizadas com um ponto por cada dois minutos de atraso, sendo que 
esses pontos serão atribuídos a equipa que espera. 

                               - Qualquer equipa incompleta pode começar a partida. O jogador em falta pode 
entrar a qualquer momento, mesmo no decorrer da jogada (mena). 

                               - Após o apito do árbitro termina-se a jogada em curso, e efetua-se mais uma 
jogada (mena). Em caso de empate será vencedor a equipa que marcou 
primeiro.   

PISTAS                - Ao lançar o buchão, este tem que estar no mínimo a 50 cm das laterais e a 1 m 
das cabeceiras. Só será permitido um lançamento a cada equipa. 

                               - Se o Buchão sair ou se deslocar para outro terreno de jogo será nulo. 

                               - É expressamente proibido mexer no terreno. 
MEDIÇÃO            - À equipa que chamar o árbitro para a medição de um ponto, se houver mais  

de dois milímetros de diferença, será penalizada com um ponto por cada 
milímetro que houver de diferença, em favor da outra equipa. 

RESULTADOS       - Depois de cada partida o capitão da equipa vencedora, têm de ir à mesa dar 
o resultado.  

                                                                                  
 
 
 

Femininos 
 
Disputa-se             Em grupos de 4, e apuram-se  o 1º.  e 2º. para a Taça de Portugal, o 3º. e  4º. 

para a Taça da Cidade (cidade onde se organiza ). 
                                 As partidas começam às 9h20m 
 
                                           
 
 
 
 
 
 



 
 

A Prova rege-se pelos seguintes itens: 
 

1) Não há Consolação nem Complementar;  
2) Os jogadores têm de estar devidamente equipados e terem licença desportiva; 
3) É estritamente proibido fumar durante os jogos ;   
4) Não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas: 

a) No recinto da prova  
b) Nas imediações 
c) No decurso da prova   

 
 
 
 Aprovado em reunião de Direcção 
 

S.Brás de Alportel 10 /Agosto /2013  

 

 

 

  

 Nota: O que não constar neste regulamento, será aplicado o Regulamento de Provas e o 
Regulamento Oficial da Petanca 
  

 

                                                                            


