
Regulamento do 14.º Torneio de Equipas Verão do CBL 
 

 
1- O 14.º Torneio de Equipas Verão do CBL terá início dia 28 de Junho e decorrerá todas 
as terças-feiras, às 21 horas, no CBL, num total de 5 sessões, terminando a 26 de Julho 
(poderá eventualmente prolongar-se por mais uma sessão, dependendo do número de 
inscritos). 
 
2- As inscrições estão limitadas às primeiras 20 equipas inscritas. 
 
3- As equipas poderão inscrever-se até à meia-noite do dia 27 de Junho. A partir desta 
hora, a Organização reserva-se no direito de rejeitar inscrições.  
 
4- A prova será disputada, numa primeira fase, em Round Robin (todos contra todos), 
com o número de mãos por encontro a definir em função do número de equipas 
inscritas. Dependendo do número de equipas inscritas poderá realizar-se uma fase final 
em KO, que nesse caso decorrerá em paralelo com um sistema Suíço para as equipas 
não apuradas para o KO. A fórmula final será publicada antes do início do torneio. 
 
5- Os resultados serão calculados pela tabela de IMP, com conversão para PV, de acordo 
com as tabelas oficiais. 
 
6- O valor da inscrição por equipa é 40 euros, verba que reverterá totalmente para os 
prémios a distribuir em função do número de equipas inscritas (também a comunicar 
até ao início do torneio). 
 
7- Cada equipa poderá ser constituída por um máximo de 8 jogadores, e nenhum 
jogador poderá jogar em mais do que uma equipa. 
 
8- O valor da inscrição, por jogador e por sessão, será de 7 euros para sócios e accionistas 
CBL, 4 euros para jogadores com idade até 28 anos e 8 euros para os restantes 
jogadores.  
 
9- Na última sessão, será realizado um cocktail para distribuição dos prémios referidos 
no ponto 6.  
 
10- Será nomeada uma comissão de recurso, composta por 5 elementos a designar antes 
do início da prova, 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.  
 
11- Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Organização da 
prova. 


