
 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA  

 

DO 

 

BAIRRO S. JOÃO DA SOBREDA - ALMADA 

 

TORNEIO DE PETANCA DE 2018 

 

 

REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 – ORGANIZAÇÃO 

1.1 – O torneio de Petanca, integrado no plano de atividades da ASSOCIAÇÃO CULTURA E 

RECREATIVA DO BAIRRO S. JOÃO DA SOBREDA - ALMADA, com a colaboração da Junta 

das Freguesias de Charneca de Caparica e Sobreda, vai realizar-se no dia 26 de Maio de 

2018. 

1.2 – Escalões: Único; 

1.3 – O presente regulamento será distribuído aos clubes participantes no ato do convite. 

 

2 – INSCRIÇÕES 

2.1 – Os clubes participantes deverão comunicar as inscrições das suas equipas, até ao dia 

22 de maio de 2018; 

 

2.2 – O torneio é aberto à participação dos clubes do concelho, clubes convidados doutros 

concelhos e ainda às equipas não filiadas em clubes que se apresentem individualmente 

até às 09h00 (AM) do dia do torneio; 

2.3 – A inscrição das equipas é grátis; 

2.4 – As eventuais inscrições feitas no dia 26 de maio de 2018, só poderão ocorrer entre as 

09h00 e as 09h30; 

     2.5 – Será realizado um almoço, cuja inscrição será facultativa. 

 

3 – SORTEIO 

3.1 – Proceder-se-á ao sorteio das equipas para: 

3.1.1 – Fase de apuramento, que será realizado após a inscrição das equipas, entre as 

09h30 e as 10h00; 

3.1.2 – Após terminar a fase de apuramento, iniciar-se-á a realização de um Torneio 

Principal, no qual participarão as equipas vencedoras da fase de apuramento; 

3.1.3 – Em simultâneo irá decorrer um Torneio de Consolação, no qual participarão as 

equipas que não foram apuradas para o Torneio Principal. 

 

4 – TORNEIO 

4.1 – Data da realização – 26 de maio de 2018; 

4.2 – Local – terrenos próximos da Sede da ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO 

BAIRRO S. JOÃO DA SOBREDA; 

4.3 – Hora de início da prova às 10h00; 

4.4 – O torneio será disputado em “doublette”, com séries formadas por quatro equipas 

na fase de apuramento, regendo-se pelas leis da Federação Portuguesa de Petanca; 

4.5 – A competição será dirigida por um árbitro, nomeado entre os jogadores inscritos, que 

tenha conhecimento das leis do jogo e as suas decisões serão soberanas; 

4.6 – O Torneio Principal e o Torneio Consolação serão disputados por eliminatórias entre 

duas equipas, passando à fase seguinte aquela que obtiver os 13 pontos; 

4.7 – A falta de comparência ou de um atraso de trinta minutos de uma equipa originará a 

sua desclassificação e a consequente atribuição de 13 pontos à equipa adversária; 

4.8 – Se houver repescagem de uma ou mais equipas, ela será feita pelo maior número de 

pontos acumulados na fase de apuramento, mas se houver equipas empatadas em 

pontos, elas farão um jogo a 11 pontos para o apuramento. 

 

 



5 – ESPECIFICAÇÃO DE ALGUMAS REGRAS 

        5.1 – Cada equipa é formada por dois jogadores; 

        5.2 – Será feito um sorteio para definir qual a equipa que inicia o jogo; 

        5.3 – Qualquer jogador da equipa que inicia o jogo escolhe o local da sua realização, 

traçando no chão um círculo de 35 a 50 cm;    

        5.4 – O jogador deverá estar colocado dentro do círculo, quando lança a bola; 

        5.5 – O jogador que inicia a jogada lança o alvo (but) para uma distância compreendida 

entre 6 e 10 metros; 

        5.6 – Se o alvo for desviado, durante a partida, para além de 18 metros ou ultrapassar as 

linhas que definem o campo do jogo, a jogada é anulada e terá como consequência 

uma das seguintes situações: 

5.6.1 – Se ambas as equipas tiverem bolas para jogar, a jogada é simplesmente 

anulada; 

5.6.2 – Se apenas uma equipa tiver bolas para jogar são atribuídos a esta, tantos 

pontos quantas as bolas que tiver para jogar; 

        5.7 – Ganha o jogo a equipa que primeiro fizer 13 pontos. 

 

6 – CLASSIFICAÇÃO 

         6.1 – Haverá classificação: 

          6.1.1 – Por equipas; 

           6.1.2 – Coletiva para os clubes participantes. 

 

7 – PRÉMIOS 

          7.1 – Troféus para equipas classificadas do torneio Principal e Consolação; 

          7.2 – Medalhas para todos os participantes. 

 

8 – CASOS OMISSOS 

 

           8.1 – Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos conjuntamente pela 

organização e pelo árbitro, recorrendo ao Regulamento Oficial da Federação 

Portuguesa de Petanca.  

 

 

 

        

 


