
Regulamento Interno 2022/23
 Conselho Justiça e Disciplina formado por;  Vítor Andrade´´A. B. Trofa``,  Carlos Ribeiro´´Abimbola C. B.``,

Ricardo Pinheiro ´´Pool Master``,  Jorge Augusto´´Salão Europa``  José Costa´´A. R. Rio Tinto``

Deliberações:

  1º-Atleta mal equipado ou sem Cartão : 1ª vez - 1 jogo de suspensão: 2ª vez - 3 jogos de suspensão.

  2º-Atleta permita que o adversário Jogue mal equipado ou sem Cartão: 1ª vez - 1 jogo de suspensão: 2ª vez - 1 jogo 

de suspensão.

  3º-Atleta que dirija palavras ao comité organizativo menos dignas, ou fale alto: Menos grave –   advertência***Grave

– suspensão de 3 jogos***Muito grave – exclusão da competição.

  4º-Jogos com horário atrasado, sem aviso prévio à organização, são responsabilidade da equipa da casa: 1ª vez – 

advertência *** 2ª vez suspensão de 1 jogo em casa.

  5º-Perda do jogo para Equipa que jogue com atleta forjado e, 1ª vez suspensão 3 jogos em casa, 2ª vez exclusão 

equipa.

 JOGOS

  É OBRIGATORIO A PRESENÇA DOS CARTÕES AO LADO DA FICHA DE JOGO ATÉ FINAL DO MESMO.

 Sempre que um atleta não seja identificável através da foto postada no cartão Bilharsinde é obrigatório a 

apresentação do B.I ou C.C , caso não tenha o atleta não pode jogar. O B.I ou C.C Substitui o cartão de atleta.

Em jogos a 2 mãos a equipa que faça falta de comparência ao 1º jogo é excluída.

 Todos as equipas que tenham 3 faltas de comparências serão excluídas perdendo todos os pontos ganhos em 

detrimento das equipas em competição, não tendo qualquer influência na classificação. Caso não façam nenhuma 

falta de comparência durante a 1ª volta ou 1ª fase esses resultados serão válidos.

 Despesa do bilhar é suportada pela equipa  da casa.

Nos Sorteios fases finais do Campeonato as equipas são divididas em 2 Potes.

 No final de cada jogo é obrigatório comunicar o resultado pelas 2 equipas, o resultado terá de ser 

comunicado assim que o jogo termine. Resultado comunicado por MSG para 966450454 ou por email 

bilharsinde@gmail.com

EQUIPAMENTOS
 Sapato ou Sapatilha toda preta´´exceto marca, símbolo ou sola``,  Calça preta ´ ´exceto calça fato de treino`` Meias pretas, cinto não

é obrigatório mas se utilizar este tem de ser preto, Polo , nas equipas os polos tem de ser todos iguais, terem o símbolo da casa, se 

colocar camisola por baixo do polo de manga curta esta tem de ser preta, os atletas podem optar por polo de manga curta ou 

comprida, desde que os mesmos sejam iguais, se houver atletas a jogarem com polo de manga cumprida não é permitido colocar a 

camisola preta por baixo do polo de manga curta. 

 Utilização de camisa em vez do polo, só pode desapertar o 1º botão de cima, caso utilize camisa interior esta tem de ser da mesma 

cor e a parte de baixo da camisa tem de estar por dentro das calças.



ADIAMENTOS

 Adiamentos com 48 horas de antecedência, caso alguma equipa necessite do adiamento do jogo fica há mercê da 

equipa adversária que marcará a data do jogo dando conhecimento há organização. Todos os jogos adiados têm de 

ser realizados até ao 13º dia posterior ao jogo com  exceção das últimas 2 jornadas que não podem ser adiadas mas 

podem ser antecipadas por mútuo acordo.

As 2 últimas jornadas não poderá haver jogos em atraso.

RECINTO DE JOGO

 Superliga- Casas com 3 mesas poderão realizar 2 jogos em casa, havendo 1 jogo em cada bilhar e sendo o outro bilhar alternado.

 LIGA, JUNIOR E FEMININO- 1 bilhar por jogo.

BILHARES 8 PÉS 2,20 METROS POR 1,10 METRO.

Largura dos buracos cantos 8 a 9 cm, meios 10 cm.

FICHAS DE JOGO

-Superliga, Liga, Júnior e Feminino, colocação de atletas um quadro de cada vez, 2 substituições por jogo a partir do 1º 

quadro, caso o atleta subsistido volte a entrar terá de ser na mesma posição. 

 Nos jogos a eliminar se houver empate é  aplicado o sistema de um jogador de cada equipa quem ganhar passa a 

fase seguinte.

HÓRARIO
Superliga, Liga, Feminino  Jogos as 21:30 horas.

Júnior as 10:30 Horas

TOLERÂNCIA
 Todas as competições têm tolerância de 15 minutos.

PONTUAÇÃO

Superliga, Liga, Júnior e Feminino;  Vitoria - 3 Pontos, Empate - 1 pontos, Derrota - 0 Ponto, Falta Comparência 

- 0 ponto

CLASSIFICAÇÃO FACTOR DE DESEMPATE; 1º-PONTOS, 2º-CONFRONTO DIRETO,3º-DIFERENÇA PARTIDAS GANHAS E SOFRIDAS, 

4º- MAIS PARTIDAS GANHAS, 5º- MENOS PARTIDAS SOFRIDAS, 6º- MEDIA IDADES MAIS BAIXA.

Direitos Desportivos

Cedência dos Direitos Desportivos o nome da equipa é obrigatório a colocação de pelo menos

um dos nomes com que jogaram na época anterior ou as iniciais do clube ou casa que

representaram sendo obrigatório a autorização do responsável pela equipa. 

TAÇAS 
Superliga, Liga,

EQUIPAS EM K.O DIRETO COM SORTEIO E DATAS A SEREM ANUNCIADA ATÉ JANEIRO.

SUPER-TAÇA

 A supertaça opõe o campeão ao vencedor da taça. Estas equipas só poderão disputar o troféu se 

participarem na época seguinte caso contrário vai ser representada pela seguinte ordem 1º finalista vencido

da taça, 2º vice-campeão, 3º classificado do campeonato, 4º classificado campeonato.



INSCRIÇÕES 2ª VOLTA 
Abertura 8 dias antes de acabar a 1ª volta, serão efetuadas na sede Bilharsinde  têm um custo de 7.50€  e 

terão o seu término 8 dias apôs começo da 2ª volta.

Os atletas poderão jogar 10 dias úteis após ser entregue documentação, entrando de imediato em 

competição.

O Atleta poderá representar outro clube na 2ª volta desde que tenha autorização do clube em que se 

inscreveu inicialmente.

Alterações 
Poderá haver alterações nas equipas ou regulamentos apôs aprovação da organização, fazendo um abaixo assinado.

  Época 2022/23 ´´Formato Superliga``

 Campeonato Masters 14 Equipas, descem 4, sobem 4 equipas, neste Campeonato cada salão só 

poderá ter no máximo 2 equipas.

Campeonato 1ª Divisão 2 Grupos de 14 equipas, descem a 2ª Divisão 8 equipas, 4 de cada grupo, 
sobem 4 equipas aos Masters ,Subida direta dos campeões de serie, subida das duas equipas 
melhor classificadas na fase final da 1ª divisão que terá a participação de 8 equipas, 4 de cada 
grupo, neste Campeonato cada salão só poderá ter no máximo 4 equipas, 2 em cada Grupo, 
apuramento do titulo de campeão 4 equipas de cada grupo todos contra todos em casa neutra. 

Campeonato da 2 Divisão Restantes equipas inscritas em series de 10 a 16 equipas, sobem 8 
equipas a 1ª Divisão, apuramento do campeão 8 equipas melhores classificadas todos contra todos
em casa neutra.

SuperLiga dos Campeões 2023-2024 . 

 Apurados os Primeiros 10 classificados da Masters, 4 melhores da 1ª Divisão, 2 Melhores da 2ª 

Divisão. 

Sorteios equipas divididas em 2 potes

 4 grupos de 4 equipas; Apura para a fase seguinte em K.o direto as primeiras 2, os 3 classificados 

seguem para a fase Final da Liga de Elite, os 4º são excluídos.

SuperLiga de Elite 24 equipas; 

Apurados as equipas classificadas do 11º ao 14º   Masters,  Classificadas do 3º ao 9º lugar dos

grupos da 1ª Divisão, 8 equipas melhores classificadas da 2ª Divisão.

6 grupos de 4 equipas; Apura para a fase seguinte, K.o direto, as primeiras 2 equipas de cada grupo.

Sorteios equipas divididas em 2 potes onde participaram os 3º Classificados da Superliga dos 

Campeões.

Caso faltem equipas na Liga do Campeões ou Liga de Elite serão sempre repescadas as equipas melhores 

classificadas das divisões mais altas.

Formato  Liga
Sistema de grupos a apurar para as varias divisões, Fase Final  em K.o direto com jogo casa e fora se a

organização conseguir terminar antes de 01 Julho ou se for concentrada será em k.o direto em um só jogo.



Open´s Individuais 
Todas as casas que inscrevam 4 jogadores ou mais têm direito a uma pool, sendo a inscrição desses atletas 

gratuita. Só poderão participar os atletas inscritos nas respetivas equipas (cada casa receberá 5 euros por 

atleta para despesas do bilhar na Superliga e na liga os 5€ paga o atleta que perde). 

Caso o atleta faça falta de comparência a casa que representa terá de dar 10 € A Organização que tomará a 

responsabilidade de fazer chegar os 5€ há casa responsável pela pool. Caso a casa se negue a dar os 10€ o atleta 

será excluído da equipa que representa na Bilharsinde.

SUPERLIGA – Pool´s de 4 atletas até ficarem 16, divididos em 2 grupos de 8 a apurar 4 ´´duplo k.o `` para o 
quadro final em 8 K.O direto  ´´a partir que ficam 16 os atletas não poderão ter mais despesas com o bilhar``.

LIGA– Eliminação direta até ficarem 4 ou 8 atletas para duplo k.o.

Gala Bilharsinde
  

  Atribuição dos títulos de Mérito Desportivo. 
          

 O CONVIVIO E CADA VEZ MAIS MENOSPREZADO PELAS PESSOAS. A BILHARZINDE  DIGNA-SE A FAZER HISTÓRIA AO 
ORGANIZAR UMA GALA PARA A ENTREGA DOS TROFÉUS, ESSA GALA PODE ATINGIR PROPORÇÕES GIGANTESCAS , 
PARA ISSO É PRECISO UM GRANDE ESFORÇO POR  PARTE DOS PRESIDENTES, CAPITÃES, DELEGADOS, RESPONSÁVEIS 
PELAS EQUIPAS E PROPRIÉTÁRIOS DAS CASAS PARTICIPANTES NESTA NOSSA BILHARZINDE.

      GALA BILHARZINDE FEITA PELA ORGANIZAÇÃO PARA ENTREGA DOS TITULOS DESPORTIVOS E COMUNICADO AS CASAS 
COM  1 MÊS DE ANTECEDÊNCIA.

   
 IMPORTANTE  

 BILHARZINDE  VISA FOMENTAR O CONVIVIO ENTRE TODOS OS ATLETAS E CASAS PARTICIPANTES.

 As competições Bilharsinde são uma das mais prestigiadas de Portugal tudo graças a 

tolerância e compreensão de todos os participantes. 

A Organização deseja a todas as equipas e atletas um Campeonato repleto de êxitos com muita

amizade, Fair-Play e Brio


