
 

 

 

Época 2022/2023 
Regulamento PPT 

Campeonato Distrital Individual 3ªDivisão 

Nos Opens de 3.ª Divisão poderão participar: 
 Os atletas que não tenham direitos desportivos de 1ª e 2ª Divisão e tenham 

obtido Licença Desportiva, ainda que provisória, até à data limite estipulada 
pela Direção da ABLIS; 

 Os atletas que tenham efetuado validamente a sua inscrição no respetivo circuito 
dentro do prazo previsto; 

A 3ª Divisão só existirá com um número mínimo de 16 atletas com pack e será dividida, 
na primeira fase, em 4 zonas: 

 
Lisboa Sul 
Lisboa, Odivelas, Amadora, Oeiras e Cascais 
Lisboa Este 
Loures, Vila Franca de Xira, Alenquer, Arruda dos Vinhos e 
Azambuja 
Lisboa Oeste 
Sintra e Mafra 
Lisboa Norte 
Cadaval, Lourinhã, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras 

 
 

Cada zona só será viabilizada com um mínimo de 8 atletas inscritos com pack. 



 

 

1. Circuito de Provas 
 

O Circuito de Provas da 3ª Divisão é composto por 7 Torneios, divididos em duas fases: 
 Primeira fase composta por 4 torneios por zona. 
 Segunda fase composta por 3 torneios distritais. 

 
Na primeira fase será aplicado o método de Hondt aos packs, para definir o número de 
atletas que se apuram de cada zona para o quadro principal. 
O quadro principal será denominado de “Apuramento de Campeão” e nunca poderá ter 
mais de 64 atletas. 
Será composto por 16 atletas se existirem menos de 48 participantes; por 32 atletas se 
existirem menos de 64 participantes; por 48 atletas se existirem menos de 96 
participantes. Com mais de 96 participantes o quadro de apuramento ficará fechado a 
64 atletas. 
Os restantes atletas disputarão o quadro secundário, denominado de “Alinhamento de 
Classificação”. 
As partidas do Circuito de Provas são realizadas com abertura alternada e em sistema 
Race to 5. 

 
2. Realização das Provas 

 
Todo o Circuito de Provas é disputado em sistema de Duplo KO, onde a partir dos 
Dezasseis Avos de Final, Oitavos de Final, Quartos de Final ou Meias Finais se disputará 
em sistema de KO Direto, respetivamente se se disputar um quadro de 128, de 64, de 
32, de 16 ou 8 atletas. 

 
3. Promoções 

 
São promovidos à 2ª Divisão Distrital no final da época 2022/2023 (e seguintes) os 
Atletas classificados nas posições 1ª a 8ª do grupo Apuramento Campeão. 

 
 

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 3ª Divisão tem também garantido o acesso à Fase 
Intermédia do Campeonato Nacional da 3ª Divisão. 
A FPB oportunamente divulgará quantas vagas adicionais serão atribuídas ao Distrito de 
Lisboa para presença na Fase Intermédia Nacional. 


