
Época 2020/2021 

 

 

 
Regulamento  
 
Variante: Pool Português 
  
Disciplina: Bola 8  
 
Competição: Campeonato Nacional – 1ª Divisão 
________________________________________________________________________ 
  
Participam nesta prova, os atletas previstos no Regulamento Específico de Acesso às Fases 
Intermédias/Finais. 
  

1. Composição da Prova  
 

A prova será disputada nas seguintes fases:  
  
Fase Nacional  
 

A Fase Nacional é composta por três Sub-Fases: 
  

A primeira Fase disputa-se em sistema de “Duplo KO” até estarem apurados 8 atletas, quatro 
pelos vencedores e quatro pelos perdedores.  
 

• O sorteio será condicionado às posições obtidas pelos atletas nos rankings distritais, sendo a 
distribuição no quadro efetuada de forma que os atletas melhores classificados no ranking 
distrital, os campeões distritais, não se encontrem na primeira ronda. 
 

• Os jogos disputar-se-ão no sistema “Race to 5”, com abertura alternada. 
 

A segunda Fase será disputada entre os 8 atletas apurados da sub-fase anterior e disputá-la-ão 
em 2 grupos de 4 atletas em formato de Duplo KO, sendo sorteados para cada grupo 2 atletas 
apurados pelos vencedores e dois atletas apurados pelos perdedores.  
 

A terceira fase disputar-se-á em KO Direto até à final, sendo o emparelhamento das meias-finais 
efetuado com jogos entre os apurados pelos perdedores contra os apurados pelos vencedores.  
 

• As meias-finais e final serão disputadas em Race to 6. 
 

2. Atribuições 
 

Ao vencedor será atribuído o Título de Campeão Nacional de Pool Português, recebendo o 
respetivo troféu. Ao finalista será entregue uma miniatura do troféu. Aos 3ºs classificados serão 
entregues medalhas.  
 

Os 16 primeiros classificados do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão serão os atletas que 
comporão o grupo que constituirá o circuito Masters Pool PT na época seguinte. 
 

Os atletas que tenham participado no Circuito Masters Pool PT e não consigam o apuramento 
para a época seguinte, serão reintegrados no ranking distrital correspondente ao distrito de 
competição que indicarem na época em que participarem no circuito Masters Pool PT.  
 

Os atletas que tenham sido desclassificados no circuito Masters Pool PT, perdem os direitos 
desportivos, sendo integrados na divisão de entrada do distrito de competição escolhido, na 
época seguinte.  

 


