Normas da Competição
2.ª Liga de Boccia Sénior por Equipas do Concelho de Lousada
1) Organização: Câmara Municipal de Lousada / Lousada Século XXI.
2) Local: Pavilhões Desportivos do Concelho de Lousada.
3) Data: De Novembro a Junho, uma tarde por mês.
4) Horário: Das 14h00 às 18h00.
5) Inscrições: Em ficha própria para o efeito a ser fornecida pela organização.
6) Participação: Todos os Movimentos Seniores do Concelho de Lousada e ainda a Santa Casa
da Misericórdia de Lousada.
7) Classificações: Haverá a 1.ª Liga composta pelas 12 equipas melhor classificadas na Liga de
2016-2017 em que jogarão a duas mãos todos contra todos. E uma 2.ª Liga em que
participam as equipas classificadas do 13.º lugar ao 24.º lugar da liga 2016-2017, e ainda,
todas as novas equipas que entrem este ano. Terá uma fase de apuramento e uma poule
final para aferir o vencedor desta liga.
8) Subidas e Descidas: Descem da 1.ª Liga para a 2.ª Liga as últimas 6 equipas, e sobem da 2.ª
liga para a 1.ª liga as primeiras 6 equipas da segunda liga.
9) Em caso de empate nos pontos obtidos no final da competição, o 1.º fator de desempate,
será o maior número de pontos obtidos nos jogos realizados entre si, e se mesmo assim
subsistir o empate, o 2.º fator de desempate será a diferença entre os pontos sofridos e os
marcados ao longo da competição.
10) Pontuação: vitória 3 pontos; derrota 0 pontos; não existe empate, quando assim suceder
no final do 6.º parcial será jogado um parcial de desempate que ditará o vencedor do jogo.
11) Constituição das equipas: mínimo de 4 elementos por equipa e máximo de 5 elementos
por equipa.
12) Substituições serão permitidas 2 por cada encontro, desde que, estejam inscritos na ficha
de inscrição da instituição.
13) Transferências: Serão permitidas transferências até Janeiro de 2018, podendo integrar-se
noutra equipa de outro movimento sénior, desde que, exista vaga nas equipas, após esta
data não será possível mais transferências.
14) Cada instituição terá obrigatoriamente que disponibilizar um árbitro e um elemento para a
mesa em cada competição.
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15) Todas as faltas de comparência que possam surgir, serão atribuídas vitória de 6 a 0 à
equipa com a qual esta equipa iria jogar.
16) Equipa que não tenha o número suficiente de atletas, poderá jogar, no entanto, as bolas do
atleta em falta não serão jogadas.
17) As regras do jogo que serão as linhas orientadoras desta competição, dizem respeito às
competições organizadas a nível nacional sob os auspícios da comissão de Boccia Idade
Sénior.
18) Prémios: Serão concedidos troféus às 3 equipas melhor classificadas no final da
competição, tanto da 1ª liga como da 2.ª liga.
19) Será atribuído um troféu ao melhor árbitro da competição, sendo este, escolhido através
de voto secreto por um elemento designado por cada instituição.
20) Casos omissos que possam surgir, serão resolvidos pela organização da competição.
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