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Regulamento
Variante: Snooker
Disciplina: Snooker
Competição: Supertaça de Portugal de Snooker

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 são compostas pelos atletas que estejam vinculados aos clubes inscritos.
A constituição de cada Equipa jogo a jogo, é da responsabilidade do respectivo Clube
tendo apenas que obedecer à seguintes regra:


As Equipas podem ser constituídas por atletas 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 dois atletas, jogando os atletas contra os
adversários – conforme boletim de jogo – uma partida, sendo o resultado dessa partida
contabilizado para a respectiva equipa:
Em cada Jogo, os atletas defrontam-se conforme o preenchimento do boletim de jogo;

Jogo 1 - Atleta 1 Equipa A

vs

Atleta 1 Equipa B

Jogo 2 - Atleta 2 Equipa A

vs

Atleta 2 Equipa B

Jogo 3 -

Encontro de Scotch Double

Jogo 4 - Atleta 1 Equipa A

vs

Atleta 2 Equipa B

Jogo 5 - Atleta 2 Equipa A

vs

Atleta 1 Equipa B
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São admitidas substituições a partir do jogo 2 inclusive.
No caso de um dos atletas inscrito no boletim de jogo, não comparecer no início do
encontro, deverá ser substituído pelo 1º suplente passando à condição de 2º suplente.
Antes do jogo, o delegado de cada Clube entrega ao delegado do Clube adversário, em
simultâneo, a lista com a composição da sua equipa, utilizando o boletim próprio para o
efeito.
Os jogos são disputadas no sistema de:
Cada partida ganha por um atleta, representa 1 (um) ponto.
O jogo termina logo que uma Equipa atinja 3 pontos, ficando o resultado na situação
em que se encontrar no momento.

3. Realização da Prova
A prova é disputada em apenas um jogo.
Esse jogo é disputado em local 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.

