
CAMPEONATO REGIONAL DE CLUBES 2019 

 

1. INFORMAÇÃO GERAL 

 

1. Datas:  2, 3 e 4 de maio de 2019 

2. Horários:  21:00 Horas.  

3. Local:  Casino da Madeira 

4. Coeficiente: 1,75 

5. Apuramento: Campeonato Nacional de Clubes  

6. Local + Datas: Lisboa, 24 e 25 de maio de 2019 

7. Confirmações: A equipa apurada tem obrigatoriamente que comunicar a sua intenção de 

participar até às 21:00 horas do dia 07.MAI.2019. Caso não o façam, aciona-se 

o procedimento de suplência. 

8. Inscrições: De acordo com a tabela de preços em vigor para 2019 e até às 21:00 Horas do 

dia 30.ABR.2019. 

9. Pagamento: Até final do 1º dia de prova  

10. Quotas: Os participantes têm de ter as quotas regularizadas no início da sessão. 

11. Arbitro: José Júlio Curado 

 

2. REGULAMENTO ESPECÍFICO 

 

1. Modalidade: Campeonato aberto a equipas de clubes federados associados da ABM que 

desejem participar. Não há restrição quanto ao número de Equipas a apresentar por cada 

Clube. As equipas devem ter pelo menos dois elementos licenciados pelo clube que 

representam, mas podem integrar livremente elementos licenciados por outros clubes. No 

entanto, na prova nacional todos os elementos devem estar federados pelo mesmo clube. 

Eventuais custos de transferência serão assumidos pelas equipas ou pelos clubes que 

representam. A prova disputa-se no formato de “todos contra todos” em encontros de 8 a 12 

mãos a duas voltas, se tal for possível dentro das datas reservadas. As equipas do mesmo 

clube devem encontrar-se tão cedo quanto possível. O Departamento Desportivo da ABM 

reserva-se o direito de alterar este regulamento, sempre que se justifique.  

 

2. Apuramento e Apoio: Desde que participem um mínimo de quatro equipas, e que estejam 

representados pelo menos dois clubes, a equipa classificada em primeiro lugar garante o 

apuramento de acordo com o regulamento de representações para 2019. Para este 

efeito uma equipa é considerada a mesma equipa se mantiver na sua composição pelo menos 

três dos seus elementos originais.  

 

3. Suplências: Até a equipa classificada em 3º lugar, desde que mantenha os condicionalismos 

de “equipa” referidos no ponto 2 acima. 


