
APURAMENTO DE PARES
VIRTUAL PARA AS

XV FINAIS ALENGARVE
A 16 DE MAIO 2020

Modalidade de Jogo Cricket 

Preço da Inscrição 30 Pontos 

Mecanismo do Jogo Liga:
1. A liga será dividida da seguinte forma;

Grupos de 6 pares.
Os 3 primeiros classificados de cada grupo apuram-se directamente para as 
XV Finais Alengarve

2. Em cada grupo existem duas voltas.
3. A divisão dos grupos é feita por M.P.R. (2 melhores jogadores)
4. Cada jogador tem que jogar no mínimo 5 jogos por jornada. Sendo que poderá fazê-

los  isoladamente  dos  outros  elementos  do  par  e  contando  só  a  media  dos  3
melhores jogos para a pontuação.

5. Cada equipa deve inscrever 2 jogadores + 1 suplente. Tem que jogar 2 jogadores e
realizar  o  número  mínimo  de  partidas  ou  terão  0  pontos  no  encontro  (falta  de
comparencia). 

6. Não  são  aceites  inscrições/substituições  de  jogadores  que  causem  a  subida  de
categoria do par.

7. Substituições / Transferências: (Cada uma tem o custo de 3 euros)
8. Os pares que fizerem 3 faltas de comparência, são  retiradas assim como os pontos

dos encontros anteriores, (Nas ultimas 2 jornadas, o par é eliminado, mas não mexe a
classificação e o adversário deve jogar para pontuar)

9. A Pontuação será da seguinte forma:
em cada jornada estão 10 pontos em disputa.
1º – 4 pontos
2º – 3 pontos
3º – 2 pontos
4º – 1 ponto

Ajudas             Os pares a mais de 100km do evento, tem ajudas de custo.

Horários dos Jogos 10. Início do Campeonato 25/01/2020
11. Campeonato de Pares virtual
12. As jornadas tem duração de 1 semana (os grupos tem varios dias de jogo)

Grupos B,C - Sábado 00.05 e termina as 23:55 de Sexta-feira.
Grupo A,D – Domingo 00.05 e termina as 23:55 de Sábado.

13. Critérios de Desempate
Entre duas ou mais equipas
- Mais partidas ganhas
- Resultado entre elas (se estiverem empatados, verifica-se o jogador que pontuou 
mais)
- jogo de desempate

Informação ao Jogador 14. O jogador (s), terá que efectuar os jogos no departamento de:
Competição / Liga / liga Virtual/ AP PARES XV FINAIS ALENGARVE

MPRS Jogadores que durante a liga subam 1 valor de mpr, podem ser eliminados da 
competição.
Sujeito a análise da organização.

Finais Presenciais No fim do apuramento os pares apurados vão ser dispostos por MPR (2 melhores 
jogadores) para constituir as Finais Presenciais: A (4 pares) e B (8 Pares) a jogar em 
molde duplo KO nas Finais Alengarve a 16 de Maio 2020.



PARTIDAS ANULADAS OU ABORTADAS
Nos apuramentos individuais as partidas anuladas ou abortadas são

contabilizadas para os minimos a realizar.
Nos apuramentos feitos em Ligas (Pares / Equipas) as partidas

anuladas ou abortadas não são contabilizadas para os minimos a
realizar.

Estes são os critérios da organização

Reserva-se exclusivamente á Organização todas as decisões, alterações e aditamentos respeitantes a este evento ou cartaz. 
É dever do jogador estar informado.


