
  

 

Regulamento do Torneio “O’Sullivan - Phoenix” 

PONTO I - Inscrições 

1.1) As inscrições serão de 15/05/2015 a 27/05/2015 

1.2) O torneio terá o máximo de 40 jogadores; 

1.3) A inscrição só será totalmente aceite, se estiver paga antes do início da 

competição; 

1.4) O Valor de inscrição será de 15 Setas, sendo que 5 serão de caução 

(todos os jogadores que não faltarem a nenhum jogo, na fase de grupos, 

serão ressarcidos das mesmas 5 setas, no dia de entrega de prémios);  

PONTO II - Fases 

2.1) O torneio será realizado por duas fases: 

 1ª Fase) 40 jogadores, distribuídos por 4 grupos de 10 Jogadores; 

 2ª Fase) Três Quadrantes de duplo KO, compostos por: 

 Quadrante A) 16 Jogadores (4 primeiros qualificados de 

cada grupo) 

 Quadrante B) 16 Jogadores (5º, 6º, 7º e 8º de cada grupo) 

 Quadrante C) 8 Jogadores (2 últimos de cada grupo) 

2.2) Os primeiros qualificados de cada grupo (1 e 2), serão cabeças de série 

na segunda fase no Quadrante A, sendo que os (5 e 6) serão cabeças de 

série do Quadrante B, no Quadrante C será cabeça de série o 9º qualificado; 

Exemplo: 

Classif. Jogador  

1º Cabeça de Série 

     Quadrante A 
2º Cabeça de Série 

3º …………….. 

4º …………….. 

5º Cabeça de Série 

Quadrante B 
6º Cabeça de Série 

7º …………….. 

8º …………….. 

9º Cabeça de Série 
Quadrante C 

10º …………….. 

 



  

 

PONTO III - Jogos 

3.1) Na primeira fase, os jogos serão os seguintes: 

 501 ( DI / DO ) | Bull 50/50 

 Cricket Standart  

 Choice (O jogador que iniciar o primeiro jogo, terá opção de escolha, 

ou seja, escolhe o jogo (501 ou cricket) ou deixa o adversário escolher 

o jogo e efetua o primeiro lançamento. 

3.2) Em cada partida, serão sempre disputados 3 jogos, consoante folha de 

jogo, onde a mesma terá de ser preenchida e assinada por ambos 

jogadores; 

3.3) A organização reserva-se no direito de anular qualquer partida, 

atribuindo derrota a ambos os jogadores, caso a folha de jogo, não seja 

preenchida e assinada; 

3.4) Inicio dos jogos, será lançado seta ao meio, e o jogador que colocar a 

seta mais perto do centro, será o jogador que iniciará o primeiro jogo, sendo 

que o 2º jogo será sempre começado pelo adversário, o terceiro jogo rege-

se pela regra 3.1 - Choice; 

PONTO IV – Pontuação 

4.1) Pontuação: Por cada jogo ganho, é obtido um ponto. 

Exemplo: 

Jogador A Jogador B Pontos 

3 0 Jogador A = 3 Pontos 

1 2 
Jogador A = 1 Ponto 
Jogador B = 2 Pontos 

 

4.2) No final de todos os jogos realizados, se se verificar empate entre 

jogadores, prevalece o fator de desempate com o confronto direto entre os 

jogadores nessa situação. A organização, reserva-se no direito de marcar 

um jogo de desempate, caso o desempate suscitar duvidas;  

 

  

 



  

 

PONTO V – Composição dos Grupos 

5.1) Não se terá em consideração MPR / PPD de cada jogador; 

5.2) Cada grupo será composto por 10 jogadores, a composição de cada 

grupo, será feita através de sorteio; 

5.3) O sorteio será realizado no dia 30.05.2015 no O’Sullivan, pelas 21:30; 

PONTO VI – Local dos Jogos 

6.1) Os jogos serão realizados, unicamente no O’Sullivan; 

6.2) Serão utilizadas, apenas as máquinas da Phoenix; 

6.3) Será designado um dia de jogo, para cada grupo: 

 Segunda-Feira = Grupo A 

 Terça-Feira = Grupo B 

 Quarta-feira = Grupo C 

 Quinta-Feira = Grupo D 

6.4) Haverá a possibilidade de troca de jogos, mediante acordo entre 

jogadores e com consentimento da organização. Estes jogos poderão ser 

marcados, para a Sexta-Feira, Sábado ou Domingo; 

PONTO VII - Classificação 

7.1) Será afixado em local a designar a classificação de cada grupo, sendo 

possível qualquer jogador inscrito consultar a mesma. A tabela de 

classificação / jogos, será atualizada semanalmente; 

7.2) Poderá também ser consultadas todas as informações (regulamento, 

Resultados, Classificações) referentes ao torneio em:                                                                                                                            

www. osullivantavern.pt 

 

PONTO VIII - Prémios 

8.1) Haverá 580 Setas em prémios + Trofeu para os primeiros 4 

qualificados de cada quadrante; 

  

http://www.torneios.osullivantavern.pt/


  

 

 

8.2) Quadrante A, 340 setas, distribuídas da seguinte forma: 

 1º Classificado = 150 Setas + Trofeu; 

 2º Classificado = 100 Setas + Trofeu; 

 3º Classificado = 60 Setas + Trofeu; 

 4º Classificado = 30 Setas + Trofeu; 

8.3) Quadrante B, 160 setas, distribuídas da seguinte forma: 

 1º Classificado = 80 Setas + Trofeu; 

 2º Classificado = 40 Setas + Trofeu; 

 3º Classificado = 25 Setas + Trofeu; 

 4º Classificado = 15 Setas + Trofeu; 

8.4) Quadrante C, 80 setas, distribuídas da seguinte forma: 

 1º Classificado = 50 Setas + Trofeu; 

 2º Classificado = 20 Setas + Trofeu; 

 3º Classificado = 10 Setas + Trofeu; 

8.5) Será dado a cada jogador, uma lembrança do torneio. Esta lembrança 

será entregue no final do torneio, juntamente com o valor da caução; 

8.6) Os valores acima referidos, estão dependentes da realização de todos 

os jogos, na fase de grupos. 

PONTO IX 

A organização do torneio, reserva-se no direito de fazer alterações, 

decisões e aditamentos ao regulamento, em qualquer momento da 

competição, de forma a garantir sempre a verdade desportiva e o bom 

funcionamento do estabelecimento; 

NOTA: 

No final do torneio (realização dos quadrantes), a organização irá efetuar 

um convívio com todos os participantes, onde haverá lanche e entrega 

dos prémios. 


