FESTA DA MALHA
REGULAMENTO
1. Escalões Etários
Masculinos
Escalão Jovem – até aos 13 anos
Escalão Sénior – 14 aos 65 anos
Escalão 65 – mais de 65 anos

Femininos
Escalão Absoluto – até aos 65 anos
Escalão 65 – mais de 65 anos

2. Participação
A prova é aberta aos municípios associados da CIMAC, podendo cada município inscrever o número de
equipas que entender.

3. Inscrições
As inscrições são efetuadas nos Serviços de Desporto de cada um dos municípios associados.

4. Sistema de Competição/Classificação
O sistema de competição é definido em função do número de equipas inscritas.
1ª Fase – séries de 4 a 6 equipas cada, em que todos jogam contra todos (sistema de campeonato) com
a seguinte classificação;
Vitória 2-0 =3 pontos
Derrota 1-2 =1 ponto
Vitória 2-1 =2 pontos
Derrota 0-2 =0 pontos
Serão apuradas as duas primeiras equipas por série.
2ª Fase – Por eliminatórias, passando à fase seguinte a equipa que primeiro ganhe duas partidas.

5. Sorteio
O sorteio dos participantes para os campos é feito no local dos jogos, meia hora antes do início do
torneio, assim como a divulgação do calendário.

6. Regras
A) A prova é disputada entre as equipas inscritas no prazo determinado;
B) Cada equipa é constituída por dois jogadores;
C) As malhas e os xitos são fornecidos pela Organização;
D) Os xitos são colocados à distância de:
- 12 metros para o escalão 65 e Jovem (Masculino);
- 10 metros para os escalões Absoluto e 65 (Feminino);
- 15 metros para o escalão Sénior (Masculino);
E) O campo é de terra batida;
F) Cada partida é disputada por duas equipas, ficando os parceiros em frente um do outro, junto ao xito;
G) As malhas são jogadas de seguida;
H) Quando o xito é derrubado, totaliza 6 pontos;
I) Depois de 4 malhas jogadas, a que fica mais perto do xito conta 3 pontos;
J) A malha é jogada por trás do xito mais próximo do jogador;
L) O jogo termina quando uma das equipas perfizer 30 pontos;
M) Vence a equipa que vença 2 jogos;
N) As equipas podem ser desclassificadas sempre que mostrem atitudes antidesportistas para com os
restantes participantes;
O) Existem representantes da organização para apoio aos campos.

7. Prémios
Serão atribuídos prémios à 1ª, 2ª, 3ª e 4ª equipa classificada por cada escalão e sexo.

8. Casos Omissos
Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela organização.
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