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25-09-2016

COMPETIÇÕES DE CARAMBOLA POR EQUIPAS

Caros Associados,
Findo o período de inscrições para as competições de equipas de carambola para a
época 2016-2017, a direção da FPB verifica que o número de equipas inscritas
resulto u no seguinte:
Zona Norte
1.ª Divisão

- 8 Equipas

2.ª Divisão

- 10 Equipas

Zona Sul
1.ª Divisão

- 7 Equipas

2.ª Divisão

- 25 Equipas

Face a estes fatos deliberou a Direção da FP B o seguinte:

1.ª Divisão
A prova disputar-se -á conforme regulamentado, abrangendo 8 equipas na zo na norte
e 7 equipas na zona sul.
A não confirmação da inscrição da ALAB, levou a considerar a possibilidade promoção
de uma equipa da 2.ª Divisão. No entanto, não havendo condições objetivas para
escolher apenas uma equipa para essa promoção, considero u-se que a promoção de
duas equipas (único cenário viável) e consequente alargamento para 9 equipas

(apenas nesta época) na zo na sul, traria consequências nefastas para a competição da
2.ª Divisão, senão vejamos:


A competição na 2.ª Divisão, em term os de c alendário, é idêntica se
participarem 22 ou 2 5 equipas;



Se na presente época se efetuasse o alargamento para 9 equipas, implicaria
que no final da época seria despromovidas 3 equipas, e consequentemente
promovidas as duas resultantes da competição da 2.ª D ivisão, de forma ver
reposto o número de 8 equipas para a época de 2017 -2018;



Esta metodologia resultaria em que na presente época, considerando o que se
encontra disposto no Regulamento, se procederia ao apuramento de que
equipas ficariam na 2 .ª Divisão e quais serão relegadas para a 3 .ª Divisão na
época de 2017/2018.



Naquele pressuposto, “descendo” 3 equipas da 1 .ª Divisão, as 2 3 restantes
estariam a competir para apenas duas vagas de subida e 5 vagas para
manutenção na 2 .ª Divisão, o que tornaria a compe tição muito pouco
interessante para a esmagadora maioria das equipas participantes;



Por outro lado, a competição de 1.ª Divisão , não seria melhor pelo fato de ter
9 equipas, visto que isso implicaria um desfasamento maior de qualidade entre
os primeiros e os últimos e uma eventual perda de interesse na competição
com uma descida de 3 em 9 equipas.

Assim, essa decisão tem por consequência o ajustamento do modelo compe titivo da
2.ª Divisão na Zona sul, onde o mesmo será disputado por 24 equipas.

2.ª Divisão
Na Zona Norte, com 10 equipas inscritas, a competição será disputada conforme
consta no regulamento, com apenas uma série a duas voltas, onde:


As duas primeiras classificadas no final, terão acesso à Fase final Nacio nal,
designada por Final Four e terão acesso na época seguinte à 1 .ª Divisão da
Zona Norte.



As equipas classificadas na 9.ª posição e seguintes, serão relegadas para a 3.ª
Divisão da Zona Norte na época seguinte, caso se verifique que o número de

equipas inscritas na 2.ª Divisão da época 2017 -2018 seja igual ou superior a 12
inscrições.

Na Zona Sul, com 2 5 equipas, é necessário adaptar o calendário e o modelo
competitivo da seguinte forma:
1.ª Fase
Será disputada em 3 Grupos (2 de 8 equipas e 1 de 9 equipas) , a duas voltas, sendo o
sorteio dos Grupos co ndicionado à não existência de mais do que uma equipa de um
Clube no mesmo Grupo.
Em tudo o resto o sorteio será livre.

2.ª Fase
Grupo de Subida
Será disputado por um Grupo de 6 equipas , a duas voltas , que serão as duas
primeiras classificadas de cada um dos Grupos da 1.ª Fase.
O sorteio das jornadas será livre e apenas co ndicionado a que a ev entual presença de
mais do que uma equipa do mesmo clube, implique as mesmas se encontrem na 1.ª
Jornada, ou nas primeiras jornadas caso se verifique a prese nça de 3 equipas de um
mesmo clube.
Da classificação final do Grupo resultará o seguinte:


Os 2 primeiros classificados serão promovidos à 1.ª Divisão, Zona Sul, na época
seguinte;



Os restantes participantes, permanecerão na 2.ª Divisão, Zo na Sul, na época
seguinte.

Grupo de Manutenção
Será disputado por um Grupo de 6 equipas, a duas voltas, que serão as equipas
classificadas nas 3 .ª e 4.ª posições dos Grupos da 1.ª Fase.
As premissas e condições do sorteio são as mesmas que se encontram previstas para
o Grupo de Subida.
Da classificação final resultará o seguinte:



As equipas classificadas nas 3 primeiras posições do Grupo, assegurarão a
manutenção na 2.ª Divisão, Zona Sul, na época seguinte.



As equipas classificadas na 4.ª posição e seguintes, serão desprom ovidas à 3.ª
Divisão, para a época seguinte

Considerando que todas as equipas que na 1.ª Fase se classifiquem na 5.ª posições e
seguintes dos Grupos serão despromovidas à 3.ª Divisão na Épo ca seguinte, ainda
assim, estas equipas participarão na 2 .ª Fase com o s seguintes pressupostos;


Garantir que todas as equipas dispõem de competição até ao final da época;



Permitir que todas as equipas fiquem ordenadas por uma classificação, face a
eventual necessidade de repescagem de equipas p ara as divisões superiores na
época seguinte.

Serão por isso constituídos 2 Grupos designados por:
Grupo Despromoção A
Onde participarão as equipas classificadas nas 5 .ª e 6 .ª posições dos Grupos da 1.ª
fase, e

Grupo Despromoção B
Onde participarão a s equipas classificadas nas 7.ª, 8.ª e 9.ª posições dos Grupos da
1.ª Fase .

Os pressupostos e co ndicionalismos dos sorteios das jornadas serão as mesmas dos
restantes grupos.

Calendári o
De forma a acomodar as competições e permitir que na Zona Sul, se encontre forma
de disputa da prova de forma confortável para clubes e atletas, a FPB anunciará após
a realização do sorteio da 1.ª Fase, com a brevidade possível , o enquadramento de
jornadas e calendário respetivo para to das as fases das provas.
Ainda assim é poss ível desde já definir o seguinte:



A 1.ª Divisão Sul e Norte, a as 3 Séries da 1 .ª Fase da 2.ª Divisão Sul,
necessitarão de 14 jornadas, para co ncretizar estas fases;



A 2.ª Divisão Norte, necessitará de 18 jornadas, e não terá 2 .ª Fase.



A 2.ª Divisão Sul, n ecessitará de 1 0 jornadas na 2.ª Fase para os 3 primeiros
grupos e de 14 jornadas para o último Grupo

A Direção da FPB, assegurará em termos de calendário que:


O final da 2.ª Fase do Grupo de Subida da 2 .ª Divisão Sul, coincida com o final
das 18 jornadas da 2.ª Divisão Norte, de forma a assegurar a disputa da Final
Four em tempo útil.



Para isso recorrerá a duas metodologias:
o

Por um lado proceder a um maior espaçamento pontual, das jornadas da
Zona Norte;

o

Proceder po ntualmente à realização de Jornadas Duplas (na mesma
semana) no Grupo de Subida da Zona Sul.



Nos restantes Grupos da 2.ª fase, não haverá necessidade de encurtar o
período de disputa, visto que não existe uma fase subsequente.



A FPB, também, em termos extraordinários, dará uma especial atenç ão à
capacidade de acomodação no calendário dos jogos que envolvam a equipa do
CB Beja, que pela distância para a generalidade dos restantes clubes, deve ser
alvo de atenção.



Para isto estando definido que, na Zo na Sul, a competição se disputará
preferencialmente nos seguintes moldes:
o

2.ª feira – 1.ª Divisão , onde se verifica um a equipa por salão (3 jogos
apenas por jornada)

o

3.ª e 4.ª feira – 2 .ª Divisão

o

5.ª feira – 2.ª Divisão, como recurso para salões onde coexista 3 o u mais
equipas em competição simultân ea.

o

6.ª feira, Sábado e Domingo – Será considerada a possibilidade de em
sintonia com o calendário de provas individuais, observação dos
planteis de cada equipa, e após a organização do sorteio que a FPB

proceda ao agendamento de jogos que envolvam, tanto na condição de
visitado, como na co ndição de visitante, as equipas de Leiria, Évora,
Setúbal e Beja. Como resultado da distância e em alguns casos da
existência de apenas 2 mesas.

Após a realização do sorteio, e o enquadramento das jornadas será avaliada a
possibilidade de iniciar ainda em 2016 a disputa da primeira fase Campeonato
Nacional e consequentemente a antecipação do fecho dos planteis.

Da mesma forma, o calendário das eliminatórias da Taça de Portugal por equipas,
será alvo da mesma atenção na Z ona Sul, considerando -se a possibilidade de encerrar
mais cedo a data limite do fecho dos planteis da 1.ª volta, de forma a poder ver
antecipada a realização da 1.ª eliminatória da Taça ainda durante o ano civil de 2016.
Esta informação será confirmada e d ispo nibilizada oportunamente.

Tornei o de Abertur a
Serão cumpridos os princípios da competição previstos no regulamento, com as
seguintes especificaçõ es:

Zona Norte


A prova será disputada por 18 equipas (8 da 1.ª Divisão e 10 da 2.ª Divisão) ,
divididas em 4 Grupos (2 Grupos de 4 e 2 Grupos de 5);



Em cada Grupo constarão 2 equipas da 1 .ª D ivisão;



Sempre que as equipas tenham um número ímpar de jogos para disputar,
disputarão as equipas da 1.ª Divisão um maior número de jogos na condição de
visitante.



Quando este princípio não for suficiente, será definido por sorteio;



O sorteio será condicionado a de forma a não permitir a participação de
equipas de um mesmo clube na mesma série;

Zona Sul


A prova será disputada por 3 2 equipas (7 da 1.ª Divisão e 25 da 2.ª Divisão),
divididas em 4 Grupos (3 Grupos de 8 e 1 Grupo de 7);



Em cada Grupo constarão um máximo de 2 equipas da 1.ª Divisão e um mínimo
de 1 equipa da 1 .ª Div isão;



Todas as restantes posições serão sorteadas de entre as equipas da 2.ª
Divisão;



Nos 7 Jogos de cada Grupo, as equipas de 1.ª Divisão disputarão 3 jogos na
condição de visitados e os restantes na condição de visitante;



De forma a acomodar todos os jogos nas jornadas da competição, as equipas
da 2 .ª Divisão que efetuarão 3 jogos na condição de visitado e as restantes na
condição de visitante, serão escolhidas por sorteio;



O sorteio será condicionado de forma a que num mesmo grupo não coexistam
equipas de um mesmo clube.

Os jogos da 1 .ª Fase disputar -se-ão entre 2.ª a 5.ª feira, com base numa jornada por
semana, mantendo também aqui a salvaguarda para os casos de Évora, Leiria, Setúbal
e Beja, que pelas razões anteriormente invocadas, e se o calendário de provas
individuais o permitir, poderão ver os seus jogos agendados para 6.ª feira, Sábado e
Domingo.

Os pressupostos anteriormente expostos relativos ao acondicionamento das jornadas
do campeonato da 2.ª Divisão poderão condicionar a realização da Fase Final em dias
úteis, pelo que a definição temporal e enquadramento dos jogos da Fase Final do
Torneio de Abertura, será comunicado após o sorteio, sem prejuízo do que se
encontra exposto no regulamento da prova.

Saudações Desportivas
A Direção da FPB

