
REGULAMENTO
LIGA AÇORES

ÉPOCA 2022/2023

Jogadores 4 + 2 suplentes

Jogos Folha de 12 jogos

CATEGORIA A & B:
6 jogos cricket team (25 rondas)  com rating
6 jogos 501 team OI/MO bull 50/50 (25 rondas)  com rating

Encontros Os encontros estão definidos no modo online, quem desejar jogar em modo presencial, 
terá de avisar a organização para alterar o encontro.

Substituições 2 Substituiçoes por encontro
Durante o jogo quem sai não volta a entrar.

Dias de jogo Segunda-feira, Terça-feira, quarta-feira ou Quinta-feira
20:00 horas
Todos os jogos tem uma tolerancia de 30 minutos.

Faltas de comparencia Equipa que dê 3 faltas de comparencia , é retirada assim como todos os pontos dos jogos
anteriores, excepto nas ultimas 2 jornadas.

Pontos Vitoria = 4 pontos
Empate = 2 pontos
Derrota = 1 pontos
Falta comparencia = 0 pontos (Jogos= 0x0) e perde o bonús.
Ganha por falta de comparência = 4 pontos (Jogos= 0x0)

Desempates  Os desempates na classificação final por equipas terão em conta os seguintes critérios 
de desempate por ordem de prioridade: 
1º critério – Mais partidas ganhas. (Atençao – Falta de comparência = 0x0 as partidas 

não são contabilizadas como ganhas)

2º critério – Mais encontros ganhos.

3º critério – Confronto direto. (Feito manualmente)

4º critério – Realização de jogo de desempate

Reclamações No caso de jogadores trocados a reclamação tem de ser entregue á organização nas 24 
horas seguintes á hora de inicio do jogo. O jogo tem de ser realizado até ao fim e caso se
confirme que o jogador não corresponda á foto são retirados os pontos dos jogos em que 
participou. 

Composição da Liga Liga de 10 equipas. 2 voltas. Casa e fora
Os 4 primeiros classificados da liga ganham acesso à Final a disputar no Open 
Internacional de Nordeste 2023 – Domingo dia 12 de Março. Os prémios são disputados 
na final.

Inicio da Liga: 19 de Novembro 2022

Nas restantes normas é aplicado o regulamento geral das ligas Alengarve
Reserva-se exclusivamente à Organização todas as decisões, alterações e aditamentos

respeitantes a este evento ou cartaz.
O Jogador é responsavel por estar informado!

Não são entregues comunicados em papel.

A interpretação deste regulamento é feito pela organização assim como a resolução de casos omissos.

Qualquer encargo ou prejuízo decorrentes da participação na prova são por conta e risco dos jogadores


