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Artigo 1º 

(Organização) 

O torneio de bilhar será realizado pela comissão executiva da semana do 

enterro, no dia 17 de Abril de 2018, entre as 16h e as 20h. Será realizado no Bar do 

Estudante.   
  
 

Artigo 2º 

(Objetivos) 

Este torneio tem como objetivo promover o convívio entre os estudantes, 

antes do início da semana de enterro, tornando-a mais dinâmica.   

 

 

Artigo 3º 

(Inscrições) 

Aberto a todos os alunos da Universidade de Aveiro.  

No torneio, dois participantes poderão ser inscritos por equipa.  

Preço da inscrição: 2 (dois) euros por elemento  

Limite de equipas: 16 

Data limite de inscrição: 16 de Abril (inclusive) às 18h  

A inscrição é feita no seguinte link:  https://goo.gl/CzUA69 

 

 

Artigo 4º 

(Escalões etários) 

Os participantes terão de ser estudantes universitários. 

 

 

Artigo 5º 

(Regras básicas) 

O torneio será disputado por eliminatórias de singles. 

Cada jogador terá que vencer um jogo de forma a avançar para a próxima 

eliminatória. 

Para que uma tacada seja considerada legal, a bola branca só pode ser tacada 

com a sola do taco. É considerada falta o não cumprimento desta norma. 

O jogador deve, antes de tacar, anunciar qual a bola a que vai jogar, bem 

como a bolsa onde a vai tentar introduzir. Não é necessário anunciar outros detalhes, 

como número de tabelas, carambolas, desvios, repiques, combinação de bolas, etc., 

bastando somente o anúncio de qual a bola visada e a respetiva bolsa. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FCzUA69&h=ATPa6HP9RINWP31XL5u_1P6idHLp7ece0-03mHpwAwaso51nNvHODYCzgoBDHf_dkuU149n9DIMWWHdOT3R93Jz-KmFbGHsAB9II7DMrzjAR03Y1nO9V&s=1
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Se um jogador, numa tacada legal, falhar a concretização da bola 

previamente anunciada, o seu turno termina cedendo a vez ao oponente o qual, por 

sua vez, iniciará o seu turno. 

A ordem de saída é determinada por tiragem à tabela. Na tiragem à tabela 

devem ser observados os seguintes procedimentos: 

1) Ambos os jogadores devem usar bolas de igual tamanho e peso (duas 

bolas brancas de preferência, ou duas bolas de cor sólida) com bola na mão atrás da 

linha de saída e, com um jogador à esquerda e outro à direita da mesa e cada um 

usando a sua área de jogo. As bolas devem ser tacadas em simultâneo, contactar a 

tabela de topo e voltar para tabela de saída. 

2) Tem a opção de sair ou ceder o privilégio ao oponente (que não poderá 

recusar) o jogador cuja bola ficou posicionada mais perto da tabela de saída. 

3) Perderá automaticamente a opção de sair o jogador cuja bola: cruzar a 

linha longitudinal e passe para a área considerada área do oponente; falhar o 

contacto com a tabela de topo; seja introduzida numa bolsa, salte para fora da mesa; 

contacte com a tabela lateral; contacte mais de uma vez a tabela de topo; bem como 

toda e qualquer situação que seja considerada falta. 

4) Se ambos os jogadores cometerem falta ou se for impossível determinar 

qual das bolas está mais perto da tabela de saída, repetir-se-á a tiragem à tabela. 

Abre o jogo o jogador que venceu a tiragem à tabela. Este terá a opção de, 

caso não queira sair, ceder esse direito ao oponente, não podendo este recusar. 

A tacada de abertura é feita com bola na mão atrás da linha de saída. 

Considera-se iniciado logo que a bola branca, tacada com a sola do taco, ultrapasse 

a linha de saída. 

Na tacada de abertura, é considerado falta parar ou desviar a trajetória da 

bola branca depois desta ultrapassar a linha de saída e antes de ter atingido qualquer 

bola de cor. Neste caso, o oponente tem a opção de ser ele a efetuar a tacada de 

saída ou ceder esse direito ao adversário. O jogador faltoso deve ser avisado que 

uma segunda violação desta regra, durante a partida, implica a perda da mesma por 

falta de comparência. 

O jogador que usufrua de bola na mão atrás da linha de saída (esta situação 

só se verifica quando há falta na tacada de abertura) pode colocar a bola em qualquer 

ponto da mesa mas, sempre atrás da linha de saída. Não pode jogar a nenhuma bola 

que se encontre atrás da referida linha, a menos que a bola branca, depois de 

ultrapassada a linha, volte (por tabela ou carambola) e contacte uma bola do seu 

grupo. Sempre que o jogador colocar a bola sobre ou para além da linha de saída, 

deve ser avisado do facto pelo adversário antes de tacar. Se o jogador não for 

alertado a tacada é considerada legal. 

Uma bola é considerada embolsada se, como resultado de uma tacada legal, 

cair e permanecer numa bolsa. Uma bola que ressalte numa outra anteriormente 

embolsada e retorne à mesa de jogo não é considerada embolsada. No ato de tacar, 

o jogador deve, pelo menos, ter um dos pés em contacto com o solo no momento 
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em que a sola do taco entra em contacto com a bola branca. O não cumprimento 

desta norma é considerado falta. 

No ato de tacar, todas as bolas devem estar perfeitamente imobilizadas. É 

considerado falta tacar a bola branca quando esta ou, qualquer outra, se encontrar 

em movimento.  

 

 

 

Artigo 6º 

(Arbitragem) 

 

Os jogos serão arbitrados pela organização. 

 

Artigo 7º 

(Prémios) 

Ao primeiro classificado será oferecido um bilhete diário Enterro. Ao 

estudante que conseguir o segundo lugar, serão oferecidas 5 bebidas no Enterro. 
 

 

Artigo 8º 

(Casos Omissos)  

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela organização, 

sendo que qualquer decisão da mesma será a final.  

 


