ASSOCIAÇÃO PENSAMENTOS AO VENTO

REGULAMENTO DE TORNEIO DE SETAS
1. Preâmbulo:
O presente regulamento estabelece as regras relativas aos torneios de setas
desenvolvidos pela Pensamentos ao Vento - Associação e que consiste numa atividade
desportiva, de âmbito meramente recreativo, cujos praticantes arremessam setas ou
dardos com bico-de-plástico para um alvo eletrónico.
2. Inscrição:
Qualquer indivíduo maior de 18 anos que pretenda participar no Torneio de Setas da
Pensamentos ao Vento - Associação deve efetuar a sua inscrição antecipadamente.
3. Comportamento:
3.1. Os participantes comprometem-se a prescindir de qualquer comportamento
que possa perturbar o ambiente sociável e amigável que deve reger o torneio.
3.2. Devem mostrar correção e presença de espírito desportivo quer nas vitórias
quer nas derrotas.
3.3. Devem evitar qualquer tipo de acção que menospreze, intimide ou insulte os
adversários, mantendo uma postura de respeito para com eles.
3.4. Devem também abster-se de qualquer tipo de violência física ou verbal bem
como de a incitar ou provocar.
4. Equipamento:
4.1. O alvo será eletrónico e estará a uma altura de 173 cm do chão vertical ao seu
centro.
4.2. A marcação da distância do local de lançamento será feita com fita-cola que
não poderá ser pisada ou ultrapassada durante o lançamento e distará 237 cm
em linha reta do solo ao centro do alvo.
4.3. As setas serão fornecidas pela Pensamentos ao Vento - Associação ou pelo
próprio jogador.
5. Torneio:
5.1. Com vista à igualdade de género, e tratando-se de uma atividade de perícia,
não existirá diferenciação entre masculinos e femininos.
5.2. O torneio será realizado na modalidade 301.
5.3. Cada jogador inicia com 301 pontos devendo ir reduzindo até 0.
5.4. Para atingir 0 pontos deverá, obter a pontuação correta em falta, sem a
ultrapassar.
5.5. Caso ultrapasse 0 ficará com a pontuação com que iniciou a sua jogada.
5.6. Em cada jogada, cada jogador tem direito a 3 lançamentos.
5.7. A pontuação obtida será a marcada pelo alvo eletrónico.
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6. Mais de 4 jogadores em competição:
6.1. Sempre que existam mais de 4 jogadores, o torneio realizar-se-á por
eliminatórias em “um contra um” vencendo aquele que primeiro atingir 0.
6.2. O emparelhamento das duplas será efetuado por sorteio no local.
6.3. Final, meias-finais e quartos-de-final serão jogadas em 3 mãos vencendo o
jogador que conseguir 2 vitórias, não se realizando a terceira mão em caso de
vitórias consecutivas.
6.4. As restantes eliminatórias serão disputadas em apenas 1 mão.
6.5. Sempre que os jogadores sejam em número impar far-se-á o apuramento do
melhor entre os derrotados (o que conseguiu menor pontuação) para jogar
com o jogador sem parelha.
6.6. Em caso de empate, haverá lugar a um desempate através de 1 jogada para
cada jogador, passando o que obtiver maior pontuação no somatório da
jogada.
6.7. Os dois vencedores das meias-finais disputam o primeiro e segundo lugares
entre si.
6.8. Os dois derrotados das meias-finais disputam o terceiro e quarto lugares entre
si.
7. Menos de 5 jogadores em competição:
7.1. Quando inferior a 5 jogadores o torneio será jogado simultaneamente por
todos os jogadores, em tantas mãos quanto os jogadores.
7.2. O primeiro a atingir 0 pontos em cada mão obterá um número de pontos igual
ao número de jogadores em disputa; o segundo a atingir 0 pontos na mesma
mão obterá menos um ponto que o primeiro e assim sucessivamente.
7.3. O vencedor será apurado pelo somatório dos pontos obtidos em todas as
mãos
7.4. Em caso de empate jogar-se-á uma mão.
8. Casos omissos:
Reserva-se à Direção da Pensamentos ao Vento - Associação a deliberação e decisão
de qualquer facto, situação ou pressuposto omitido neste regulamento.
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