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Regulamento de Provas de Âmbito
Regional

Época 2018/2019

CAPÍTULO I - NOMENCLATURA, NORMAS E VIGÊNCIA
Artigo 1º - Provas Obrigatórias
As Associações de Basquetebol da Região Autónoma dos Açores
(AB.RAA) organizarão, as seguintes provas oficiais:
Provas Masculinas
1. Campeonato Regional de Sub-14;
2. Campeonato Regional de Sub-16;
3. Campeonato Regional de Sub-18;
4. Torneio Regional de Seleções de Sub-14
5. Torneio Regional de Seleções de Sub-16
6. Campeonato Regional Seniores
Provas Femininas
7. Campeonato Regional de Sub-14;
8. Campeonato Regional de Sub-16;
9. Campeonato Regional de Sub-19;
10. Torneio Regional de Seleções de Sub-14
11. Torneio Regional de Seleções de Sub-16
12. Campeonato Regional Seniores
Artigo 2º - Normas
Cada uma das provas referidas no Artigo 1º é organizada segundo
normas específicas incluídas neste Regulamento.
Artigo 3º - Homologação de Provas
Todas as provas organizadas no âmbito do presente Regulamento serão
consideradas homologadas, se não estiverem pendentes de processo
de protesto, decorridos quinze dias da data da sua realização, salvo
qualquer motivo impeditivo, devidamente reconhecido pelas
Associações da Região Autónoma dos Açores.
Artigo 4º - Vigência
As disposições constantes deste Regulamento de Provas entram em
vigor após aprovação pelas Associações.
Artigo 5º - Revisão
Este Regulamento será revisto, anualmente, caso se afigure necessário,
e em sede de reunião anterior à assinatura do contrato-programa com
a Direção Regional do Desporto para apoio às competições de âmbito
Regional e Nacional.
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Artigo 6º - Omissão - Subordinação
Todos os casos omissos neste Regulamento ficarão subordinados ao
Regulamento Geral, Regulamento de Provas, Regulamento de Disciplina
e Regulamento de Inscrições e Transferências da Federação Portuguesa
de Basquetebol (FPB) e, na omissão destes, ao critério das direções das
respetivas Associações.
Artigo 7º - Inscrição em Provas
As Associações com Clubes filiados que pretenderem concorrer às
provas incluídas neste Regulamento, deverão informar se farão
representar-se nas referidas provas por escalão e género, à Associação
organizadora de cada prova, até dia 31 de Dezembro.
Artigo 8º - Normas
1. Escalão Sénior
a. As equipas participantes no Campeonato Regional, têm de
possuir outra equipa, de um escalão de formação do mesmo
sexo da equipa sénior (mini 12 a sub-18 ou sub-19); inscrita e a
participar em todos os torneios obrigatórios, promovidos pela
Associação respetiva e que até à data do início da
competição tenha realizado pelo menos 6 jogos completos
nas respetivas competições locais;
b. As mesmas equipas devem ainda, ter participado em todas as
provas organizadas pelas suas Associações, até à data de
início da competição.
c. Quer no escalão SUB 14 quer no escalão SUB 16, todas as
equipas deverão cumprir com o Regulamento Técnico
Pedagógico da FPB que se encontra em vigor;
2. Escalões de Formação
a. As equipas de sub-14, sub-16, sub-18 e sub-19, candidatas à
participação em provas regionais, estão obrigadas a cumprir
todos os quadros competitivos organizados ao abrigo da
regulamentação própria da associação em que estão filiados,
nomeadamente as competições obrigatórias, bem como as
normalmente designadas por provas de carácter facultativo;
b. À data do início das provas regionais, as equipas dos escalões
de formação apuradas devem ter realizado, pelo menos, 10
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atividades, das quais 6 serão jogos completos, de âmbito
associativo.
c. Os treinadores das equipas participantes deverão ter a
qualificação técnica exigida pela FPB para o respetivo
escalão,
(no
entanto
ficou
assente
na
reunião
interassociações, que as seleções regionais (seleção de ilha)
Sub 14 e Sub 16 os respetivos treinadores podem ter somente
Grau I.)
d. No caso dos selecionadores das seleções representativas dos
Açores, deverão possuir o grau exigido pela FPB.
e. Caso existam nas provas regionais situações de empate,
deverão as associações recorrer às Regras Oficiais FIBA, como
o regulamento FPB determina
3. Número de atletas inscritos no Boletim de Jogo
Para todas as provas organizadas ao abrigo do presente regulamento,
as equipas participantes dos escalões de sub-18, sub-19 e séniores estão
obrigadas a inscrever um mínimo de 6 jogadores no boletim de jogo e
presentes no banco da equipa. Nas provas regionais (clubes/ seleções)
de Sub14 e Sub16, todas as equipas devem apresentar no mínimo 10
jogadores inscritos para o escalão SUB- 14 e 8 jogadores inscritos para o
escalão SUB 16, no boletim de jogo e presentes no banco da equipa.
4. Abandono da competição
As equipas que participarem em provas organizadas ao abrigo do
presente regulamento estão obrigadas a cumprir o respetivo quadro
competitivo até ao seu final. Caso tal não aconteça por abandono
indevido da prova, a equipa do clube em causa ficará impedida de
participar em todas as provas organizadas ao abrigo do presente
regulamento, nas três épocas desportivas subsequentes, não obstante
outras penalizações que a sua Associação de proveniência,
internamente, queira aplicar.
5. Infracções
As infrações ao previsto no presente regulamento são punidas nos
termos seguintes:
a. O incumprimento do disposto nos nº1 e nº2 a) e b) do artigo 8º
do presente regulamento impede a participação nas provas
regionais;
b. O incumprimento do nº3 do artigo 8º do presente regulamento
é punido com a redução de 25% do valor dos apoios
complementares para os restantes elementos da comitiva e
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impede a continuidade de participação na prova regional,
nomeadamente a passagem à fase seguinte da prova ou a
obtenção do título regional, desde que não seja apresentada
justificação válida no prazo máximo de dois dias úteis, à
Associação de proveniência do clube.

6. Protestos e Disciplina
Eventuais protestos apresentados pelos Clubes / Associações no
decorrer das provas organizadas ao abrigo do presente Regulamento,
bem como a apreciação de questões disciplinares sucedidas no
decorrer das competições referidas, serão analisadas e decididas pelo
Conselho de Disciplina da Associação responsável pela organização da
prova.

7. Designação de Campos
A designação dos campos de jogos será da responsabilidade dos
clubes, com exceção dos Torneios Regionais de Seleções, após
aprovação dos mesmos pela Associação.
A Associação organizadora deverá, nas fases concentradas, procurar
que os jogos se realizem em horas definidas na reunião anual.
8. Arbitragem
Nas provas de âmbito regional, cada Associação deve indicar um
árbitro.
Os mesmos não devem arbitrar os jogos das equipas das suas
associações.
No caso de uma Associação não apresentar um árbitro, os custos
relativos a essas arbitragens serão suportados por essa Associação.

9. Troféus
Ao vencedor de cada prova de âmbito regional, será entregue um
troféu comemorativo bem como se procederá à entrega de medalhas
alusivas à competição em causa. A Associação organizadora do jogo
que designar o vencedor responsabiliza-se por essa tarefa.

5

10.Pontuação e Classificação
Nas competições oficiais por pontos, a classificação será atribuída de
acordo com a tabela da FPB.
11.Desempates
Os desempates serão efetuados de acordo com o definido no
Regulamento de Provas da FPB.
12.Escalões Etários – Subidas de Escalão
As subidas de escalão aplicadas nas provas de âmbito nacional,
constantes do regulamento de provas da FPB, aplicam-se também nas
provas de âmbito regional definidas neste regulamento.
13.Outras
13.1 Todas as dúvidas que surjam na aplicação deste regulamento,
assim como de eventuais aspetos nele não contemplados, serão
resolvidos por decisão das A.B.RAA.
13.2. Nos campeonatos regionais onde se registam somente 3 inscrições
/ equipas / associações, a 4ª vaga será preenchida por equipa da
associação organizadora da prova.
13.2.Nos campeonatos regionais onde se registam somente 3 inscrições
/ equipas / associações, a 4ª vaga será preenchida por uma equipa da
associação responsável pela organização da prova.
13.3. Nos campeonatos regionais onde se registam somente 2 inscrições
/ equipas / associações, a 3ª vaga será preenchida por uma
equipa da associação responsável pela organização da
prova.
CAPÍTULO II - REGULAMENTO DE PROVAS
Participação, Sistema de Competição e Acesso à Fase Seguinte

1. CAMPEONATO REGIONAL SUB 14 M
1. Participação
Todas as 4 associações têm direito a fazer-se representar por um dos
seus clubes filiados no respetivo escalão. Quando apenas 2 associações
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se fizerem representar, as restantes vagas poderão ser ocupadas, com o
acordo das restantes associações, com equipas pertencentes à
associação organizadora da prova.

A prova só será realizada com pelo menos 2 equipas representantes de
2 associações.
2. Sistema de Competição
2.1. - A competição compreende uma única fase, em um fim-desemana concentrado, disputado à melhor de 3 jogos, quando realizável
com duas equipas;
2.2. - A competição compreende uma única fase, é disputada no
sistema Poule a uma volta, quando realizável com 3 ou 4 equipas.
O modelo regulamentar dos jogos é o estabelecido no Regulamento
Técnico Pedagógico da FPB para este escalão. É obrigatória a
utilização dos 24 segundos. Será aplicada a regra de reposição rápida
de bola na zona defensiva, tal como é aplicado na Festas do
Basquetebol Juvenil.
3. Acesso à fase seguinte
O 1º classificado do Campeonato Regional de Sub-14 Masculinos tem
acesso à Fase Final da Taça Nacional do respetivo escalão.

2. CAMPEONATO REGIONAL SUB 16 M

2.1 Participação
2.1.1 Todas as 4 associações têm direito a fazer-se representar por um
dos seus clubes filiados no respetivo escalão. Quando apenas 2
associações se fizerem representar, as restantes vagas poderão ser
ocupadas, com o acordo das restantes associações, com equipas
pertencentes à associação organizadora da prova.
A prova só será realizada com pelo menos 2 equipas representantes de
2 associações.
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2.2 Sistema de Competição
2.2.1. - A competição compreende uma única fase, em um fim-desemana concentrado, disputado à melhor de 3 jogos, quando realizável
com duas equipas;
2.2.2. - A competição compreende uma única fase, é disputada no
sistema Poule a uma volta, quando realizável com 3 ou 4 equipas.
O modelo regulamentar dos jogos é o estabelecido no Regulamento
Técnico Pedagógico da FPB para este escalão. Será aplicada a regra
de reposição rápida de bola na zona defensiva, tal como é aplicado na
Festas do Basquetebol Juvenil.

2.3 Acesso à fase seguinte
O 1º classificado do Campeonato Regional de Sub-16 Masculinos tem
acesso à Fase Final da Taça Nacional do respetivo escalão.

3.CAMPEONATO REGIONAL SUB 18 M
3.1Participação
Todas as 4 associações têm direito a fazer-se representar por um dos
seus clubes filiados no respetivo escalão. Quando apenas 2 associações
se fizerem representar, as restantes vagas poderão ser ocupadas, com o
acordo das restantes associações, com equipas pertencentes à
associação organizadora da prova.
A prova só será realizada com pelo menos 2 equipas representantes de
2 associações.
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3.2 Sistema de Competição
3.2.2. - A competição quando realizável com 3 ou 4 equipas,
compreende 2 fases em dois fins-de-semana:
- A 1ª fase é disputada no sistema Poule a uma volta a apurar primeiro e
segundo classificado;
- A 2ª fase a disputar na casa do primeiro classificado da 1ª fase à maior
de três jogos.3.3. Acesso à fase seguinte
O 1º classificado do Campeonato Regional de Sub-18 Masculinos tem
acesso à Fase Final da Taça Nacional do respetivo escalão.

4.CAMPEONATO REGIONAL SENIORES MASCULINOS
4.1.Participação
4.1.1. Todas as 4 associações têm direito a fazer-se representar por um
dos seus clubes filiados no respetivo escalão. Quando apenas 2
associações se fizerem representar, as restantes vagas poderão ser
ocupadas, com o acordo das restantes associações, com equipas
pertencentes à associação organizadora da prova.
A prova só será realizada com pelo menos 2 equipas representantes de
2 associações.
4.2 Sistema de Competição
4.2.1.A competição compreende uma única fase, em um fim-desemana concentrado, disputado à melhor de 3 jogos, quando realizável
com 2 equipas.
4.2.2. A competição compreende uma única fase, é disputada no
sistema Poule a uma volta, quando realizável com 3 ou 4 equipas.
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4.3. SUBIDAS / DESCIDAS | SENIORES MASCULINOS
EQUIPAS A SEREM APOIADAS POR DIVISÃO OU NÍVEL COMPETITIVO DE
REGULARIDADE ANUAL DE DESLOCAÇÕES PARA O BASQUETEBOL MASCULINO
/ FEMININO

•

Nível Superior ( LPB ) – todas

•

Nível intermédio ( PROLIGA ) – 2

•

Nível inferior / último nível (1ª Divisão Masculina)

(Último nível competitivo considerando não existir Série Açores Basquetebol no escalão
sénior masculino)

SUBIDAS E DESCIDAS

Subida PROLIGA à LPB – Considerando que o nível intermédio é
disputado entre 16 equipas em 2 zonas, a subida verifica-se caso a
equipa alcance a final da competição ( 1º ou 2º lugar );

Descida LPB à PROLIGA - Considerando o nível superior ser disputado
entre 12 equipas numa só zona, a descida de uma equipa verifica-se
caso esta se posicione no 11º e/ou 12º lugar na classificação.
o Neste caso, deverá verificar-se um ano transitório na época
seguinte no nível intermédio com 3 equipas, a(s) melhor(es)
classificado(s) permanecerá no referido nível e a pior das 3
descerá ao último nível competitivo;
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Descida PROLIGA à 1ª DIVISÃO (último nível competitivo)
No caso de existir, na mesma época, 2 equipas no último nível
competitivo, considerando este nível disputar-se em 3 Fases, onde as
equipas estão divididas por 6 zonas na 1ª Fase, em 4 Grupos de 6
cada na 2ª Fase chegando a uma final a 4 na 3ª Fase, considerando
não existir uma classificação geral final, tirando os 4 finalistas, 2
representantes do Sul e 2 do Norte | 3ª Fase, verificar-se-á um ano
transitório com a participação de 2 equipas.

Descerá aos regionais:
1.

Automaticamente

aquela

que

não

obtenha

a

classificação de apuramento à 2ª Fase;
2.

Ou aquela que obtenha, entre as 2 equipas, o maior

número de derrotas disputadas nas 2 primeiras fases, caso
nenhuma passe à fase final;
3.

Ou ainda, caso haja ainda empate no número de derrotas

e vitórias, apela-se ao “goal average”, mesmo que as equipas
estejam inseridas em grupos diferentes.

Descida da 1ª Divisão / Regionais – Considerando a participação de
1 equipa, verifica-se a descida de divisão caso esta não alcance a
primeira metade da tabela classificativa da 1ª Fase;
o

Neste caso o Campeão Regional (caso haja representante)
realizará uma liguilha com a referida equipa, num espaço de
até 3 semanas finda a participação do representante
nacional e regional nas respetivas provas:

o

Caso não haja representante regional a referida equipa que
disputava a prova nacional na época finda mantém-se na
mesma na época desportiva seguinte.
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Permanência 1ª Divisão (último nível competitivo) – Considerando
uma equipa participante, permanecerá neste nível competitivo se
obtiver a primeira metade da tabela classificativa do seu grupo ( 1ª
Fase ).

5.TORNEIO REGIONAL SELEÇÕES SUB 14 M
a) Participação
Todas as 4 associações têm direito a fazer-se representar por um dos
seus clubes filiados no respetivo escalão.
A prova só será realizada com pelo menos 2 equipas representantes de
2 associações.
b) Sistema de Competição
A competição compreende uma única fase, num fim-de-semana
concentrado, disputado à melhor de 3 jogos, sendo o 3º jogo a ser
disputado independentemente dos anteriores resultados.
Quando realizável com 3 ou 4 seleções, a competição é disputada no
sistema Poule a uma volta.
O modelo regulamentar dos jogos é o estabelecido no Regulamento
Técnico Pedagógico da FPB para este escalão. Será aplicada a regra
de reposição rápida de bola na zona defensiva, tal como é aplicado
na Festas do Basquetebol Juvenil.

c) Número de elementos por seleção
É obrigatório a apresentação mínima de 10 jogadores por seleção, na
ficha de jogo e banco.
6. TORNEIO REGIONAL SELEÇÕES SUB 16 M
a) Participação
Todas as 4 associações têm direito a fazer-se representar por um dos
seus clubes filiados no respetivo escalão.
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A prova só será realizada com pelo menos 2 equipas representantes de
2 associações.
b) Sistema de Competição
A competição compreende uma única fase, num fim-de-semana
concentrado, disputado à melhor de 3 jogos, sendo o 3º jogo a ser
disputado independentemente dos anteriores resultados.
Quando realizável com 3 ou 4 seleções, a competição é disputada no
sistema Poule a uma volta.
O modelo regulamentar dos jogos é o estabelecido no Regulamento
Técnico Pedagógico da FPB para este escalão. Será aplicada a regra
de reposição rápida de bola na zona defensiva, tal como é aplicado
na Festas do Basquetebol Juvenil.

c) Número de elementos por seleção
É obrigatório a apresentação mínima de 8 jogadores por seleção, na
ficha de jogo e banco.
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7. CAMPEONATO REGIONAL SUB 14 FEM
7.1. Participação
Todas as 4 associações têm direito a fazer-se representar por um dos
seus clubes filiados no respetivo escalão. Quando apenas 2 associações
se fizerem representar, as restantes vagas poderão ser ocupadas, com o
acordo das restantes associações, com equipas pertencentes à
associação organizadora da prova.
A prova só será realizada com pelo menos 2 equipas representantes de
2 associações.
7.2. Sistema de Competição
A competição compreende 2 fases em dois fins-de-semana:
- A 1ª fase é disputada no sistema Poule a uma volta a apurar primeiro
e segundo classificado;
- A 2ª fase a disputar na casa do primeiro classificado da 1ª fase à
maior de três jogos
O modelo regulamentar dos jogos é o estabelecido no Regulamento
Técnico Pedagógico da FPB para este escalão. É obrigatória a
utilização dos 24 segundos. Será aplicada a regra de reposição rápida
de bola na zona defensiva, tal como é aplicado na Festas do
Basquetebol Juvenil.

7.3. Acesso à fase seguinte
O 1º classificado do Campeonato Regional de Sub-14 Femininos tem
acesso à Fase Final da Taça Nacional do respetivo escalão.

8. CAMPEONATO REGIONAL SUB 16 FEM
8.1. Participação
Todas as 4 associações têm direito a fazer-se representar por um dos
seus clubes filiados no respetivo escalão. Quando apenas 2 associações
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se fizerem representar, as restantes vagas poderão ser ocupadas, com o
acordo das restantes associações, com equipas pertencentes à
associação organizadora da prova.
A prova só será realizada com pelo menos 2 equipas representantes de
2 associações.
O modelo regulamentar dos jogos é o estabelecido no Regulamento
Técnico Pedagógico da FPB para este escalão. Será aplicada a regra
de reposição rápida de bola na zona defensiva, tal como é aplicado
na Festas do Basquetebol Juvenil.
8.2. Sistema de Competição
A competição compreende 2 fases em dois fins-de-semana:
- A 1ª fase é disputada no sistema Poule a uma volta a apurar os três
primeiros classificados;
- A 2ª fase a disputar na casa do primeiro classificado, é disputada no
sistema de Poule para apurar o vencedor.
8.3. Acesso à fase seguinte
O 1º classificado do Campeonato Regional de Sub-16 Femininos tem
acesso à Fase Final da Taça Nacional do respetivo escalão.
*

9.CAMPEONATO REGIONAL SUB 19 FEM
9.1. Participação
Todas as 4 associações têm direito a fazer-se representar por um dos
seus clubes filiados no respetivo escalão. Quando apenas 2 associações
se fizerem representar, as restantes vagas poderão ser ocupadas, com o
acordo das restantes associações, com equipas pertencentes à
associação organizadora da prova.
A prova só será realizada com pelo menos 2 equipas representantes de
2 associações.
9.2. Sistema de Competição
A competição compreende 2 fases em dois fins-de-semana:
- A 1ª fase é disputada no sistema Poule a uma volta a apurar primeiro
e segundo classificado;
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-

A 2ª fase a disputar na casa do primeiro classificado da 1ª fase à
maior de três jogos

3. Acesso à fase seguinte
O 1º classificado do Campeonato Regional de Sub-19 femininos tem
acesso à Fase Final da Taça Nacional do respetivo escalão.

10. CAMPEONATO REGIONAL SENIORES FEMININOS
10.1.Participação
Todas as 4 associações têm direito a fazer-se representar por um dos
seus clubes filiados no respetivo escalão. Quando apenas 2 associações
se fizerem representar, as restantes vagas poderão ser ocupadas, com o
acordo das restantes associações, com equipas pertencentes à
associação organizadora da prova.
10.2.Sistema de Competição
10.2.1. A competição compreende uma única fase, em um fim-desemana concentrado, disputado à melhor de 3 jogos, quando realizável
com 2 equipas.
10.2.2. A competição compreende uma única fase, é disputada no
sistema Poule a uma volta, quando realizável com 3 ou 4 equipas.

10.4. SUBIDAS / DESCIDAS | SENIORES FEMININOS
Nível Superior (Liga Feminina) – todas
Nível intermédio (I Divisão Feminina) – 1
Último Nível (II Divisão Feminina) - 1
10.4.1. Subida I Divisão à Liga Feminina

Considerando que o nível intermédio é disputado entre 12 equipas
numa só zona, a subida verifica-se caso se posicione no 1º lugar da Fase
Regular do Campeonato Nacional da 1ª Divisão, seja o vencedor do
Campeonato Nacional da 1ª Divisão, ou fique em segundo, caso o
Vencedor do Campeonato seja o vencedor da Fase Regular;
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10.4.2 Descida Liga à I Divisão
Considerando o nível superior ser disputado entre 12 equipas numa só
zona, a descida de uma equipa verifica-se caso esta se posicione no
11º e/ou 12º lugar na classificação.

10.4.3 Permanência 1ª Divisão (último nível competitivo) Considerando
uma equipa participante, permanecerá neste nível competitivo se ficar
classificada até ao 10º lugar da tabela classificativa(1ª fase).
10.4.4 Subida à II Divisão 17 O Campeão Regional Sénior Feminino, sobe
automaticamente à II Divisão
10.4.5 Permanência Considerando uma equipa participante,
permanecerá neste nível competitivo se ficar classificado até ao 10º
lugar da tabela classificava.
11.TORNEIO REGIONAL SUB 14 FEM

a) Participação
Todas as 4 associações têm direito a fazer-se representar por um dos
seus clubes filiados no respetivo escalão.
A prova só será realizada com pelo menos 2 equipas representantes de
2 associações.
b) Sistema de Competição
A competição compreende uma única fase, num fim-de-semana
concentrado, disputado à melhor de 3 jogos, sendo o 3º jogo a ser
disputado independentemente dos anteriores resultados.
Quando realizável com 3 ou 4 seleções, a competição é disputada no
sistema Poule a uma volta.
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O modelo regulamentar dos jogos é o estabelecido no Regulamento
Técnico Pedagógico da FPB para este escalão. Será aplicada a regra
de reposição rápida de bola na zona defensiva, tal como é aplicado
na Festas do Basquetebol Juvenil.
c) Número de elementos por seleção
É obrigatório a apresentação mínima de 10 jogadores por seleção, na
ficha de jogo e banco.
12.TORNEIO REGIONAL SUB 16 FEM
a) Participação
Todas as 4 associações têm direito a fazer-se representar por um dos
seus clubes filiados no respetivo escalão.
A prova só será realizada com pelo menos 2 equipas representantes de
2 associações.
b) Sistema de Competição
A competição compreende uma única fase, num fim-de-semana
concentrado, disputado à melhor de 3 jogos, sendo o 3º jogo a ser
disputado independentemente dos anteriores resultados.
Quando realizável com 3 ou 4 seleções, a competição é disputada no
sistema Poule a uma volta.
O modelo regulamentar dos jogos é o estabelecido no Regulamento
Técnico Pedagógico da FPB para este escalão. Será aplicada a regra
de reposição rápida de bola na zona defensiva, tal como é aplicado
na Festas do Basquetebol Juvenil.
c) Número de elementos por seleção
É obrigatório a apresentação mínima de 8 jogadores por seleção, na
ficha de jogo e banco.
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13. O anexo 1 define as matrizes das chaves para a construção do
emparelhamento das equipas em calendário competitivo.

Anexo 1
CHAVES
Prova com duas equipas/seleções
1-2

Sexta-feira

19h30

2-1

Sábado

17h30

1 -2

Domingo

11h00

1 - Equipa melhor classificada (referente ao último regional)
2 - Equipa pior classificada (referente ao último regional)
Prova com três equipas/seleções
3-1

Sexta-feira

19h30

2-3

Sábado

15h00

1-2

Domingo

10h00

1 - Equipa visitada
2 - Equipa visitante pior classificada (referente ao último regional)
3 – Equipa visitante melhor classificada (referente ao último regional)
Prova com quatro equipas/seleções
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1-2

Sexta-feira

19h30

3-4

Sexta-feira

21h30

2-3

Sábado

15h30

1-4

Sábado

17h30

4-2

Domingo

09h00

1-3

Domingo

11h00

1 - Equipa 1ª classificada (referente ao último regional)
2 - Equipa 4ª classificada (referente ao último regional)
3 – Equipa 2ª classificada (referente ao último regional)
4 - Equipa 3ª classificada (referente ao último regional)
Os horários de sexta-feira e de domingo poderão ser alterados, tendo em conta os horários dos voos
das equipas de chegada e de partida.
Quando disputado com 3 equipas, o horário de sábado também poderá sofrer alteração em
conformidade com os horários dos voos de partida.
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