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Introdução

Considerando que o sistema funcionou de forma eficaz, apenas se introduzem
pequenas correcções.
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Art.1º
Organização
A organização das diferentes jornadas pertence à FPB, podendo esta delegar a
sua organização às Associações, Clubes ou outras entidades organizadoras.
Art.2º
Escalões
1. São realizadas competições do Circuito Nacional para os escalões de
Sub11 (em singulares), Sub13, Sub15, Sub17, Sub19.
Art.3º
Circuito
O Circuito Nacional de Não Seniores será constituído por 5 jornadas
disputadas nos escalões de Sub11 (em singulares), Sub13, Sub15, Sub17,
Sub19. Estas jornadas realizam-se em 2 fases:
1. A Fase Zonal é realizada num único dia:
a) Nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira
b) No Continente em 4 zonas:
- Zona A (distritos de Aveiro, Porto e Braga)
- Zona B (distritos de Coimbra e Leiria)
- Zona C (distritos de Lisboa e Setúbal)
- Zona D (Distritos de Évora e Faro)
1.1 Quaisquer jogadores e/ou clubes que surjam em distritos não
mencionados acima, serão distribuídos pelas zonas referidas, respeitando o
principio da distribuição numérica mais equilibrada e a proximidade aos
distritos que compõem as zonas.
1.2 A Fase Zonal de cada jornada será realizada em cada prova com o
número de atletas / pares que nela se inscrevam.
1.3 A competição de pares constituídos por atletas de zonas diferentes,
será realizado na zona onde se registarem mais inscritos nessa prova, no
entanto só serão considerados os resultados dos atletas numa única zona.
1.4 Os atletas Sub11 jogam as competições de pares no escalão de
Sub13.
2. A Fase Nacional tem número limitado de participantes e realiza-se num
único fim-de-semana:
a) 8 em pares Sub13
b) 12 em singulares Sub11 e Sub13 e pares Sub15, Sub17, Sub19
c) 16 em singulares Sub15, Sub17, Sub19
2.1 Têm direito a participar na Fase Nacional os atletas / pares que nela
se inscrevam e que se classifiquem no primeiro lugar na competição da
Fase Zonal, nas provas com um mínimo de 3 inscritos.
a)

Para que possam beneficiar do direito adquirido pela classificação
obtida na Fase Zonal têm de efectuar a sua inscrição na Fase
Nacional nos prazos previstos.
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2.2 Os restantes apurados para a Fase Nacional são definidos tendo em
conta as inscrições efectuadas para esta fase e da seguinte forma:
a) Pela atribuição de Wild Cards - máximo de 2 por cada modalidade e
por jornada.
b) Pelo alargamento do número de apurados por zona tendo em conta o
total de inscritos na Fase Zonal e a proporção dos inscritos por zona.
b1) Pela alínea anterior podem ser apurados – além do previsto no
ponto 2.1 - um máximo de 2 atletas / pares por zona e num máximo de 3
atletas / pares no total de todas as zonas.
c) Os restantes lugares serão preenchidos pelo ranking em vigor.
3. Podem ainda ser apurados para disputar esta fase, atletas / pares inscritos
não contemplados nos pontos anteriores sempre que não estejam esgotados
os números limites de participação na prova.
Art.4º
Inscrições
1. São abertas inscrições em 2 momentos:
a) O primeiro para as provas da Fase Zonal.
b) O segundo para as provas da Fase Nacional (após a realização da
Fase Zonal).
2. As inscrições serão abertas para todas as modalidades (singulares
masculinos, singulares femininos, pares masculinos, pares femininos e pares
mistos).
3. As inscrições para as duas fases podem não ser obrigatoriamente idênticas.
No entanto, a participação na competição da Fase Nacional está sujeita ao
estabelecido no artigo 3º deste Regulamento.
4. A participação de atletas / pares apurados na Fase Zonal, só produzirá efeito
após a concretização da inscrição na Fase Nacional.
5. Os atletas / pares apurados pela competição disputada na Fase Zonal e que
não efectuem a inscrição na Fase Nacional, abrem vagas que serão
preenchidas tendo em conta o ranking estabelecido após a realização daquela
fase.
Art.5º
Metodologia
1. Serão abertas inscrições para cada Fase Zonal.
2. É elaborado o calendário e disputada a Fase Zonal. São abertas as
inscrições para Fase Nacional.
3. Serão encerradas as inscrições para a Fase Nacional.
4. Será elaborado calendário da competição da Fase Nacional, considerando
as regras de apuramento atrás descriminadas.

Aprovado em reunião de Direcção, de 27 de Maio de 2017

4/10

FPB

Sistema Competitivo de Não Seniores

5. Realizada a competição da Fase Nacional será elaborado novo ranking que
englobará ainda qualquer competição de clubes disputada posteriormente à
última Fase Nacional.
6. Na competição nacional não é possível efetuar substituições.
Art.6º
Sistema Competitivo
1. Fase Zonal
a) Esta fase será disputada segundo o sistema que se apresenta, para
todos os escalões e provas:
1 inscrito – Não há prova
2 competidores – Partida entre ambos para apurar 1º e 2º. Ao vencedor
da partida serão atribuídos 30 pontos
3 e 4 inscritos - 1 única fase - poule de 3 ou de 4
5 inscritos – Duas fases
1ª fase - 1 poule de 3 e uma partida entre 2
2ª fase - Os 2 primeiros classificados de cada série jogam uma
fase de 4 a eliminar, onde se defrontam nas ½ finais o 1º de uma série com
o 2º da outra. Os vencedores disputam o 1º lugar e os derrotados ficam
classificados no 3º lugar.
O último classificado da poule fica classificado em 5º lugar.
6 inscritos – Duas fases
1ª fase - 2 poules de 3
2ª fase - Os 2 primeiros classificados de cada série jogam uma
fase de 4 a eliminar, onde se defrontam nas ½ finais o 1º de uma série com
o 2º da outra. Os vencedores disputam o 1º lugar e os derrotados ficam
classificados no 3º lugar.
Os 3ºs classificados de cada série ficam empatados (5º).
7 ou mais inscritos - 1 única fase – Eliminar à 1ª derrota
2. Fase Nacional
a) A competição desta fase será disputada no sistema de eliminação à 1ª
derrota para todas as provas excepto singulares Sub11 e Sub13. No
caso de haver apenas 3 inscritos (nº mínimo para haver prova), esta
será disputada em poule.
b) Os singulares Sub11 e Sub13 serão disputados da seguinte forma:
3 e 4 inscritos - 1 única fase - poule de 3 ou de 4.
5 inscritos – Duas fases
1ª fase - 1 poule de 3 e uma partida entre 2.
2ª fase - Vencedor da poule contra vencedor da partida entre 2
(apuramento de 1º e 2º); 2º classificado da poule contra derrotado da
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partida de 2 (apuramento de 3º e 4º). O último classificado da poule fica
classificado em 5º lugar.
6 inscritos – Duas fases
1ª fase - 2 poules de 3.
2ª fase - Partida entre os 1ºs classificados (apuramento de 1º e
2º) e 2ºs classificados (apuramento de 3º e 4º) de cada série.
Os 3ºs classificados de cada série ficam empatados (5ºs).
7 inscritos – Duas fases
1ª fase - 2 poules (uma de 4 e uma de 3).
2ª fase - Partida entre os 1ºs classificados (apuramento de 1º e
2º) e 2ºs classificados (apuramento de 3º e 4º) de cada série.
Os 3ºs classificados de cada série ficam empatados (5ºs) e o 4º
classificado da série de 4 fica classificado em 7º lugar.
8 inscritos – Duas fases
1ª fase - 2 poules de 4.
2ª fase - Partida entre os 1ºs classificados (apuramento de 1º e
2º) e 2ºs classificados (apuramento de 3º e 4º) de cada série.
Os 3ºs classificados ficam empatados (5ºs) e os 4ºs classificados de
cada série ficam empatados no 7ºlugar.
9 inscritos - Duas fases
1ª fase - 3 poules de 3 (apura os 1ºs).
2ª fase – 1 poule com os vencedores das poules da 1ª fase
(classifica do 1º ao 3º).
Os 2ºs classificados de cada série ficam empatados no 4º lugar.
Os últimos (3ºs) classificados de cada série ficam empatados no 7º
lugar.
10 inscritos - Duas fases
1ª fase - 3 poules (uma de 4 e duas de 3 - apura os 1ºs).
2ª fase – 1 poule (de 3) com os vencedores das poules da 1ª fase
(classifica do 1º ao 3º lugar); Os 2ºs classificados de cada série ficam
empatados no 4º lugar; Os 3ºs classificados de cada série ficam
empatados no 7º lugar; O 4º classificado da série de 4 fica em 10º lugar.
11 inscritos - Duas fases
1ª fase - 3 poules (duas de 4 e uma de 3 - apura os 1ºs)
2ª fase – 1 poule (de 3) com os vencedores das poules da 1ª fase
(classificado 1º ao 3º lugar).
Os 2ºs classificados de cada série ficam empatados no 4º lugar.
Os 3ºs classificados de cada série ficam empatados no 7º lugar.
Os 4ºs classificados da 2 série de 4 ficam empatados no 10º lugar.
12 inscritos - Duas fases
1ª fase - 4 poules
2ª fase - ½ finais, final e partida para o 3º lugar.
Os 2ºs classificados de cada série ficam empatados no 5º lugar.
Os 3ºs classificados de cada série ficam empatados no 9º lugar.
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3. Torneios de Clubes
Estas competições são realizadas sem limite de inscritos no sistema de
eliminação à 1ª derrota, excepto quando o número de inscritos for de 3
(disputado em poule).
a) A elaboração de calendários deve ter em conta:
1º Cumprir a Regra de Cabeças de Série.
2º Sempre que possível e após a aplicação da regra anterior, procurar
que os atletas / pares do mesmo clube não se encontrem na primeira
partida.
Art.7º
Rankings
1. Ranking Nacional
a) Será estabelecido um primeiro Ranking após a realização da 1ª jornada
da Fase Nacional. A partir da primeira jornada haverá um ranking após cada
fase zonal e cada fase nacional. As pontuações obtidas nos Torneios de
Clube serão inseridas no ranking elaborado após a fase nacional seguinte.
b) O Ranking Nacional será estabelecido pelo somatório da pontuação
obtida por cada atleta / par nas competições Zonais, Nacionais e
Torneios de Clubes (tabela anexa a este Regulamento).
c) Será contabilizado um máximo de 8 competições para definir o ranking
nacional.
d) O Ranking Final será definido pelo somatório das pontuações obtidas no
Campeonato Nacional e as pontuações do ranking que o precede.
e) As faltas de comparência – para além de sanções pecuniárias ou
disciplinares

previstas

noutro

(s)

regulamento

(s)

–

não

são

contabilizadas no ranking.
2. Ranking Zonal
a) Haverá um Ranking Zonal independente do Ranking Nacional que será
estabelecido pelo somatório das pontuações obtidas por cada atleta / par
nas competições Zonais disputadas.
b) A pontuação em cada competição Zonal e Torneio de Clube (por
atleta/par), será a resultante do somatório de pontos atribuídos pela
classificação obtida mais 10 pontos por cada vitória nas partidas realizadas.
c) Ao 1º classificado no Ranking Final Zonal será atribuído o título de
Campeão Zonal, desde que tenha competido em 3 jornadas zonais.
d) O ranking definido na alínea anterior é estabelecido pelo somatório de
todas as pontuações obtidas nas competições Zonais (tabela anexa a este
Regulamento).
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3.
Para a escolha de cabeças de série da 1ª jornada da Fase Zonal e da 1ª
Jornada da Fase Nacional - será considerada a seguinte ordem do ranking final
da época anterior:
1º - O 1º classificado desse escalão
2º - O 1º classificado do escalão abaixo
3º - O 2º classificado desse escalão
4º - O 2º classificado do escalão abaixo….
…e assim sucessivamente colocando os classificados na mesma
ordem de forma sequencial e colocando o que mantém o escalão à
frente do que sobe de escalão.
4.
Disputam a 1ª Jornada na Fase Nacional todos os apurados da Fase
Zonal precedente que se inscrevam. Para definir os restantes atletas / pares
para completar os quadros de jogo, seguir-se-á o estipulado no ponto anterior.
Art.8º
Desempates
Entre atletas / pares empatados e sempre que haja necessidade de escolher
cabeças de série ou para apuramentos, utilizam-se os seguintes critérios:
1º) Melhor classificação obtida na última competição disputada;
2º) Desempate a favor do derrotado com o vencedor, com 2º
classificado, com o semi-finalista derrotado com o vencedor e assim
sucessivamente.
Art. 9º
Substituições e Faltas de Comparência
1- Apenas se poderão efectuar substituições antes de se iniciar a competição
da Fase Zonal ou de Torneios de Clubes e por atletas inscritos na competição.
Na Fase Nacional não são possíveis substituições.
2- A falta de comparência de qualquer atleta / par em qualquer fase da prova,
corresponderá à perda de pontos já obtidos nessa competição e a qualquer
outro tipo de penalizações constantes em regulamento próprio.
Art.10º
Casos Omissos
Qualquer caso omisso no presente regulamento será resolvido pela Direcção
da FPB.
Art.11º
Entrada em Vigor
Este Regulamento entra em vigor no dia imediato ao da sua publicação.
São revogadas as normas do quadro legal até agora em vigor, que contrariem
o estipulado neste Regulamento.
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Anexo
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Pontuação a aplicar em competições da Fase Zonal de
Não Seniores (todos os escalões)
Classificações
1º

2º

3º ou 1/2 f

4º

5º ou 1/4 f

1/8 f

1/16 f

1/32 f

1/64 f

110

80

60

40

30

20

10

5

0

Vitórias
10 pontos por cada vitória
a) Desistências antes de iniciar a competição zero pontos
b) Desistências durante a competição - pontuação correspondente à derrota na
eliminatória
c) atleta/par só com derrotas – 0 pontos

Pontuação a aplicar em Torneios de Clubes
Não Seniores (todos os escalões)
Classificações
1º

2º

3º ou 1/2 f

5º ou 1/4 f

1/8 f

1/16 f

1/32 f

1/64 f

150

120

90

60

40

20

10

5

Vitórias
10 pontos por cada vitória
a) Desistências antes de iniciar a competição zero pontos
b) Desistências durante a competição - pontuação correspondente à derrota na
eliminatória
c) atleta/par só com derrotas – 0 pontos

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pontuação a aplicar em competições da
Fase Nacional e Campeonato Nacional

Inscritos
9 a 16
5a8
4
3

1º 2º
230 180
180 130
130 90
100 60

3º ou 1/2 f
130
80
60
30

Classificações
4º
1/4 f 5ºs 7ºs
50(*) 80 40(*)
60(*) 30 50(*) 40(*)
30(*)

9ºs ou1/8 f
30
30(*)

a) Desistências antes de iniciar a competição zero pontos
b) Desistências durante a competição - pontuação correspondente à derrota na eliminatória
c) atleta/par só com derrotas – 30 pontos
(*) Só aplicado a Singulares Sub11 e Sub13
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