TAÇA DA MADEIRA 2019
1. INFORMAÇÃO GERAL
1. Datas:

2. Horários:

28 MAR 2019

Sorteio

17 ABR 2019

Conclusão 1ª eliminatória

01 MAI 2019

Conclusão 2ª eliminatória

15 MAI 2019

Conclusão 3ª eliminatória

16 MAI 2019

Sorteio (se necessário)

29 MAI 2019

Conclusão 4ª eliminatória

30 MAI 2019

Sorteio (se necessário)

12 JUN 2019

Conclusão 5ª eliminatória

13 JUN 2019

Sorteio (se necessário)

26 JUN 2019

Conclusão 6ª eliminatória

10 JUL 2019

Conclusão 7ª eliminatória (se necessário)

A combinar entre as equipas, antes do prazo de conclusão da eliminatória.
Se não houver acordo, será às 21:00 do dia do final do prazo.

3. Local:

Livre - A combinar entre as equipas, até ao prazo de conclusão da eliminatória
Sem acordo será no Casino da Madeira.

4. Coeficiente:

1,5

5. Apuramento:

Taça de Portugal – 2 Equipas

6. Local + Datas:

Lisboa – 23 a 25 NOV 2019

7. Confirmações:

As equipas apuradas têm obrigatoriamente que comunicar a sua intenção de
participar até às 21:00 horas do dia 17 JUL 2019

8. Inscrições:

De acordo com a tabela de preços em vigor para 2019 e até às 21:00 Horas do
dia 27 MAR 2019

9. Pagamento:

Antes do início de cada eliminatória com receção dos jogos duplicados.

10. Quotas:

Têm que estar regularizadas até à primeira utilização do praticante, no caso
dos filiados.

11. Arbitro:

Sem árbitro presencial, mas todas as situações que possam acontecer devem
ser registadas e mencionados ao José Júlio Curado sob a forma de protesto de
forma a que o resultado final do encontro possa ser alterado em função da
decisão do protesto.
2. REGULAMENTO ESPECÍFICO

1.

Modalidade: A Taça da Madeira será jogada na modalidade de duplo “Knock-Out”, em que à
segunda derrota uma equipa será eliminada. O formato final será definido em função do
número de equipas. As equipas podem ser formadas livremente por jogadores filiados ou
não, assim como não existe restrição na composição de cada par da equipa. O número mãos

por encontro é de 24, com intervalo ao fim das primeiras 12 mãos. O Departamento
Desportivo da ABM reserva-se o direito de alterar o regulamento inicialmente proposto,
sempre que se justifique.
2.

Emparceiramento: Sempre que possível não haverá repetição de encontros. Após cada
jornada serão constituídos dois grupos, um com equipas sem derrotas e outro com equipas
com uma derrota. Desde que não haja lugar à repetição de encontros, cada equipa
defrontará uma outra equipa do seu próprio grupo. Em função do número de equipas
participantes, para as primeiras jornadas será apresentado um calendário segundo estes
princípios, sendo sorteados os números das equipas. Nenhuma equipa poderá ficar “bye”
duas vezes se houver outra que ainda não tenha ficado. Quando deixar de ser possível o
emparceiramento segundo estas regras, os encontros serão sorteados.

3.

Apuramento e apoio: 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.

4.

Suplências: Se a equipa classificada no primeiro lugar não mostrar interesse em representar
a ABM na Fase Final da Taça de Portugal, ou não mantiver o número mínimo dos seus
elementos originais, é apurada a equipa classificada em segundo lugar. No caso de, ainda
assim, não haver uma equipa em condições de a representar, a ABM decidirá sobre a
representação. Esta decisão é final.

5.

O Handicap será definido pela mesma fórmula utilizada para a fase final da Taça de Portugal:
(I1 – I2) * N
H=
150
Onde:
H representa o valor (em IMP’s) do Handicap
(I1 – I2) corresponde à diferença de índice de valor das duas equipas
N é o número de mãos do encontro ou segmento

6.

Desempates: Em caso de empate (desempate por pontos totais), o valor em pontos do
Handicap, será obtido fazendo corresponder o valor absoluto do Handicap à Tabela de IMP’s,
calculando posteriormente a média do intervalo;
(5 IMP’s – 190; 6 IMP’s – 240; 7 IMP’s – 290; 8 IMP’s – 340; 9 IMP’s – 395; 10 IMP’s – 460)

