
 

 

 
 

 
 
 
 
 
DISTRIBUIÇÃO:  ASSOCIAÇÕES REGIONAIS, CLUBES E DEMAIS AGENTES DESPORTIVOS 
 
 
ASSUNTO: PROVAS NACIONAIS NÃO FIXAS – 2ª FASE - ESTRUTURA DAS PROVAS - 

MODELO COMPETITIVO  
 
 

 De acordo com os Comunicados Oficiais nº4 e nº16, e Regulamentos Específicos das 
provas Nacionais, informa-se: 
 
 

PO.5 – CAMPEONATO NACIONAL JUNIORES MASCULINOS – 2ª DIVISÃO 
Os clubes apurados da 1ª Fase serão agrupados na 2ª Fase em duas zonas 
geográficas (TXT a 2 voltas). Os dois primeiros Classificados de cada zona disputam 
a PO.04 na época seguinte. O 1º Classificado de cada zona fica apurado para a Fase 
Final (TXT a 2 voltas – Desempate de acordo com o Regulamento Geral) onde se 
apura o Campeão Nacional. 
 
 
PO.7 – CAMPEONATO NACIONAL JUVENIS MASCULINOS – 2ª DIVISÃO 
Os clubes apurados da 1ª Fase serão agrupados em 3 zonas (TXT a 2 voltas). O 1º 
Classificado de cada zona fica apurado para a Fase Final e disputará a PO.06 na 
época seguinte, participando igualmente os representantes das Regiões Autónomas 
da Madeira e dos Açores (Total 5 Clubes). A Fase Final será disputada no sistema 
TXT a 1 Volta em regime de concentração. O 2º Classificado de cada zona da 1ª Fase 
disputará a Fase de Apuramento à PO.06 no sistema TxT a 1 Volta em regime de 
concentração. O 1º Classificado disputará a PO.06 na época seguinte. A Fase Final e 
Fase de Apuramento disputam-se na mesma data já calendarizada em locais a 
indicar posteriormente. 
 
 
PO.8 – CAMPEONATO NACIONAL INICIADOS MASCULINOS  
Os clubes apurados da 1ª Fase serão agrupados na 2ª Fase em 6 zonas geográficas 
(TXT a 2 voltas). O 1º Classificado de cada zona fica apurado para a Fase de 
Apuramento juntamente com os representantes dos Açores e Madeira. (2 grupos – 
4 clubes cada - TXT a 1 volta em regime de concentração, apurando-se o 1º e 2º 
Classificado de cada grupo para a Fase Final).  
A Fase Final será disputada por 4 - clubes TXT a 1 volta em regime de concentração.  
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PO.10 – CAMPEONATO NACIONAL SENIORES FEMININOS  – 2ª DIVISÃO 
Os clubes apurados da 1ª Fase formam uma zona única na Fase Final (TXT a 2 
voltas). O 1º Classificado é o Campeão Nacional, e os dois primeiros classificados 
disputam a PO.09 na época seguinte. 
 
 
PO.11 – CAMPEONATO NACIONAL JUNIORES FEMININOS 
Os clubes apurados da 1ª Fase serão agrupados na 2ª Fase em duas zonas 
geográficas jogando TXT a 2 voltas, apurando-se o 1º Classificado para a Fase Final. 
O 2º Classificado de cada zona mais o representante da A.A. Madeira disputam a 
Fase de Apuramento (TXT a 1 volta-regime concentração) apurando-se os dois 
primeiros classificados para a Fase Final (TXT a 1 volta–regime concentração). O 1º 
classificado será Campeão Nacional. 
 
 
PO.12 – CAMPEONATO NACIONAL JUVENIS FEMININOS  
Os clubes apurados da 1ª Fase serão agrupados na 2ª Fase em 3 zonas geográficas 
(TXT a 2 voltas). O 1º Classificado de cada zona fica apurado para a Fase Final. O 2º 
Classificado de cada zona disputa uma fase de apuramento com o representante da 
região Autónoma da Madeira (TXT a 1 volta–regime concentração), sendo que o 1º 
Classificado fica apurado para disputar a Fase Final (TXT a 1 volta–regime 
concentração).O 1º Classificado será Campeão Nacional. 
 
 
PO.13 – CAMPEONATO NACIONAL INICIADOS FEMININOS  
Os clubes apurados da 1ª Fase serão agrupados na 2ª Fase em 3 zonas geográficas 
(TXT a 2 voltas). O 1º Classificado de cada zona fica apurado para a Fase Final. O 2º 
Classificado de cada zona disputa uma fase de apuramento com o representante da 
região Autónoma da Madeira (TXT a 1 volta-regime concentração), sendo que o 1º 
Classificado fica apurado para disputar a Fase Final (TXT a 1 volta–regime 
concentração).O 1º Classificado será Campeão Nacional. 
 
 
PO.14 – ENCONTRO NACIONAL INFANTIS FEMININOS 
Os apuramentos para o Encontro nacional e a estrutura da prova serão indicados 
em Comunicado Oficial até ao final do mês de Novembro de 2017, mantendo-se 
igualmente o estipulado no Regulamento específico da prova. As Associações 
Regionais com delegação de competências deverão indicar até o dia 31/10/2017 o 
número final dos Clubes participantes nas Provas Regionais. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PO.15 – ENCONTRO NACIONAL INFANTIS MASCULINOS 
Os apuramentos para o Encontro nacional e a estrutura da prova serão indicados 
em Comunicado Oficial até ao final do mês de Novembro de 2017, mantendo-se 
igualmente o estipulado no Regulamento específico da prova. As Associações 
Regionais com delegação de competências deverão indicar até o dia 31/10/2017 o 
número final dos Clubes participantes nas Provas Regionais. 
 
 
 
PO.40 – CAMPEONATO NACIONAL VETERANOS MASCULINOS 
Oportunamente será indicada em Comunicado Oficial a estrutura desta Prova. 

 
 
 
Solicitamos às Associações Regionais que informem os seus filiados deste 
Comunicado. 
 

 

 

 

Lisboa, 06.09.2017               
A DIREÇÃO 


