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Época 2022/2023 
Regulamento PPT 

Campeonato Distrital Individual 2ªDivisão 
 
Nos Opens de 2.ª Divisão poderão participar: 

 Os atletas que tenham obtido Licença Desportiva, ainda que provisória, até à 
data limite estipulada pela Direção da ABLIS e que tenham efetuado validamente 
a sua inscrição no respetivo circuito dentro do prazo previsto; 

 Os atletas de 2.ª Divisão, que tenham adquirido esse direito na época anterior 
por via da classificação obtida; 

A 2ª Divisão é limitada a 48 atletas. 
 
 

1. Circuito de Provas 
 
O Circuito de Provas da 2ª Divisão é composto por 7 Torneios, dos quais, apenas 
contribuem para o Ranking Distrital da 2.ª Divisão os 6 melhores resultados. 
As partidas do Circuito de Provas são realizadas com abertura alternada e em sistema 
Race to 5. 

 
2. Realização das Provas 

Todo o Circuito é disputado em sistema de Duplo KO, onde a partir dos Oitavos de Final 
se disputará em sistema de KO Direto 

 
3. Promoções e Despromoções 

 
São promovidos à 1ª Divisão Distrital no final da época 2022/2023 os atletas 
classificados nas posições 1ª a 8ª; 
São despromovidos à 3ª Divisão Distrital no final da época 2022/2023 os atletas 
classificados nas posições 37ª a 48ª. 
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Nota adicional – Em razão da criação do Circuito Nacional Masters todos os atletas do 
Distrito de Lisboa que não obtiverem os direitos desportivos nesta competição em 
2022/2023 integrarão a 1ª Divisão Distrital de Lisboa. 
Assim, por cada atleta nestas condições, serão despromovidos à 3ª Divisão Distrital o 
mesmo número de atletas proveniente do Circuito Nacional Masters. 

 
4. Atribuições 

 
Ao atleta classificado no 1º lugar do Ranking é atribuído o título de Campeão Distrital de 
Lisboa e entregue o respetivo troféu. 
O Atleta Campeão Distrital da 2ª Divisão tem garantido o acesso à Fase Intermédia do 
Campeonato Nacional da 2ª Divisão. 
A FPB oportunamente divulgará quantas vagas adicionais serão atribuídas ao Distrito de 
Lisboa para presença na Fase Intermédia Nacional. 


