
APURAMENTO DE PARES
PRESENCIAL/ONLINE PARA O

Fim das inscrições 22 de Maio 2022  /  inicio da liga: Junho 2022
Inscrição: 40 por par

No fim da liga quem não der faltas de comparencia ganha 10
Pares de 2 jogadores + 1 suplente.

Mpr dos 2 melhores jogadores
Máximo de 3 pares por máquina / dias padrão: sexta / sábado / Semana (Segunda/Terça/Quarta ou Quinta)
Sempre que possivel vamos criar grupos de dia unico para facilitar a calendarização e as casas com vários

pares. Os grupos da semana podem calhar em dias diferentes de Segunda a Quinta.

Jogos: 2 cricket team / 4 cricket individual // 2 team 501 / 4 501 individuais

Todos os capitães devem ter whatsapp.
Vão ser criados grupos, onde vao ser disponibilizados os calendarios, contactos e qualquer comunicado da

liga.

1ª fase - a liga é jogada em modo online. 2 voltas. (grupos de 6 ou 8) (pode ser jogado presencial se for
preferencia)

Dentro de cada categoria pode haver varios grupos. Os pares são sorteados pelos grupos.
(Apura o 1º e 2º de cada grupo diretamente para a Final Presencial) e 3º/4º para a 2ª fase CTEAM (virtual)

2ª fase – CTEAM (virtual) (1 semana) - Apura x pares para a Final Presencial

Os numeros de apurados na 2ª fase dependem dos numeros de grupos existentes e pares inscritos.
Esses numeros vão ser publicados no inicio da liga em Junho.

Final presencial a decorrer no XIV Open Internacional a 29 de Outubro 2022

As médias para as categorias são as seguintes, mas caso não haja 6/8 pares no minimo, terão de subir ou
descer pares até fazer o numero minimo.

A) +3,80 mpr  /  B) 3,10 a 3,79 mpr  /  C) – 3,09 mpr
Jogos adiados – devem ser realizados na semana seguinte, se não for realizado, a organização pede 4 datas a

cada equipa envolvida e marca o jogo. Caso não compareçam será dado falta de comparencia à equipa
faltosa.

Prémios:
1º - Insc. Pares + Estadia 1 Noite + 30 Pontos* + VALE BUFFET**

2º - Insc. Pares + Estadia 1 Noite + 20 Pontos*
Apurados Na 2ª Fase - Insc. Pares + 20 Pontos*

* Os Pontos São Ajuda Para Transporte
** Vale Buffet = Pequeno almoço/ Almoço/ Jantar para um dia (bebidas não incluidas)

* Noites e Vale Buffet para 2 jogadores


