
Época 2018/2019 

Federação Portuguesa de Bilhar 

 

 

Regulamento 

Variante: Carambola 

Disciplina: 3 Tabelas 

Competição: Supertaça de Carambola 
 

 
Participam na Supertaça as seguintes equipas: 

 

• A equipa que se tenha sagrado Campeã Nacional na época anterior; 

• A equipa que se tenha sagrado vencedora da Taça de Portugal, na época anterior; 
Caso se tenha verificado ser a mesma equipa a vencedora de ambas as competições, participará 

na Supertaça a equipa que tenha sido finalista vencida na Taça de Portugal. 

 
 

1. Composição das Equipas 
 
 

As Equipas podem ser constituídas por jogadores de qualquer nacionalidade, sendo no 

entanto obrigatório, que as mesmas tenham pelo menos metade dos atletas em cada jogo 

de nacionalidade Portuguesa. 

 
 

2. Realização de Jogos 

Em cada jogo, as equipas são constituídas por quatro jogadores. 

Os jogadores são ordenados de 1 a 4, respeitando a ordenação constantes na Lista do 

Plantel, para a volta em causa. 

Se o salão dispuser apenas de duas mesas, os primeiros jogos serão disputados pelos 

jogadores das posições 3 e 4. 

Não é possível disputar encontros nesta competição em salões com menos de duas mesas 

de jogo. 

 
 

3. Realização da Prova 

A prova é disputada em apenas um jogo. 

Os jogos são disputados à melhor de 5 set’s de 15 carambolas com limite de 25 entradas por 

set. Em caso de empate no set o desempate será feito por penalidades. 

No caso de empate no jogo são sucessivamente critérios de determinação do vencedor: 
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• A diferença entre set’s ganhos e perdidos; 

• A média das equipas nesse encontro 

• O resultado do jogador que tenha actuado na posição 1 

Se em determinado momento o vencedor estiver encontrado, a(s) partida(s) que ainda 

estiver(em) a decorrer podem ser dadas como terminadas, desde que haja acordo de ambos 

os clubes. 

A Supertaça é disputada em salão neutro, sendo da competência da Direcção da FPB a 

escolha do local. 

 

 
4. Atribuições 

À equipa vencedora da final será entregue a Supertaça, cabendo ao finalista vencido uma 

miniatura da mesma. 


