
Regulamento 16.º Torneio de Equipas da Primavera do CBL 
 
 

1- O 16º Torneio de Equipas da Primavera terá início dia 18 de Junho de 2019 e final a 30 de Julho e 
decorrerá todas as terças-feiras, às 20.45 horas, no CBL ao longo de 7 rondas. 

 
2- A fórmula da prova será na fase inicial de todos contra todos round – robin . Nesta fase serão qualificadas 

as primeiras 4 Equipas para disputar as Meias-Finais e Final, tendo a equipa vencedora da 1ª fase o direito 
de escolher entre as classificadas entre o 2º e o 4º lugar, aquela com quem disputará a meia-final. As 
restantes 12 Equipas disputarão 4 encontros de 12 mãos em sistema suíço, com carry over de 1/3 da 
pontuação da fase Round Robin. 

 
 

3- Os resultados serão calculados pela tabela de IMPS, com conversão para PV de acordo com as tabelas 
oficiais. 
 

4- As equipas poderão inscrever-se até à meia-noite do dia 17 de Junho. A partir desta hora a Organização 
reserva-se no direito de rejeitar inscrições que provoquem a criação de um bye. 
 

5- O valor da inscrição por equipa é de 40 Euros, verba que reverterá totalmente para os prémios a 
distribuir, em percentagens a definir pela organização.O valor da inscrição, por jogador e por sessão, será 
de 6 euros para sócios e 8 euros para os restantes jogadores. 
 

6- Serão atribuídos prémios para as 3 primeiras Equipas da Classificação Geral (70 %) e Prémios Especiais 
(30% )  para: 
 
- a melhor equipa de 2ªs categorias (apenas 1 elemento da Equipa poderá ser de Categoria superior a 2 
Espadas); 
 
- a melhor equipa de promoção (apenas 1 elemento da Equipa poderá ser de Categoria superior a 2 
ouros); 
 
Se o número de equipas concorrentes aos prémios de uma categoria  for igual ou superior a 5, haverá um 
prémio adicional para a 2ª melhor equipa dessa categoria. 
 
Para atribuição de prémios especiais terá que existir um número mínimo de 3 equipas nessa categoria, 
caso contrário o valor do prémio reverterá para a outra categoria especial. 
 
Estes prémios serão dividos entre a fase inicial e final a apresentar pela organização até ao início da 2ª 
ronda. 
 

7- Na última sessão será realizado uma cerimónia para distribuição dos prémios referidos no ponto 6. 
 

8- Será nomeada uma comissão de recurso, composta por 5 elementos, podendo as equipas recorrer de 
qualquer decisão da arbitragem, nos termos definidos nas Normas Técnicas da FPB. Para cada recurso 
serão nomeados 3 dos referidos 5 elementos, em função das equipas recorrentes. 
 

9- Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Organização da prova. 


