
 
 

Regulamento do Campeonato da Madeira Sidónio Fernandes 2019-2020 

Sistema competitivo 

 

Sub-14 Masculino 

 

O Campeonato da Madeira Sidónio Fernandes decorrerá em 2 fases.  

 

1ª Fase – Sistema competitivo de poule a 2 voltas, jogando todos contra todos. Os 

clubes que possuem 2 ou mais equipas poderão, nesta fase, equilibrar as suas equipas 

uma vez que, na 2ª fase poderão voltar a reformular as suas equipas. A única condição é 

que, em qualquer uma das fases, assim que um jogador tome parte ativa de um jogo por 

uma das equipas do clube, esse mesmo jogador terá de jogar, nessa mesma equipa, até 

ao final da fase correspondente a essa participação. 

 

2ª Fase – O Sistema competitivo, em poule a uma ou mais voltas, divididos em 2 

grupos (Grupo A - para apurar os 3 ou 4 primeiros classificados, Grupo B – para apurar 

os últimos classificados), ou por Play-Off será decidido com os clubes antes do início 

desta 2ª fase. Nesta 2ª fase, os clubes com duas ou mais equipas poderão reformular 

novamente as suas equipas, isto é, poderão passar os jogadores de uma equipa para a 

outra mas, assim que um jogador tomar parte ativa de um jogo por uma das equipas do 

clube, esse mesmo jogador terá de jogar, nessa mesma equipa, até ao final desta 2ª fase. 

 

Nota 1: Uma vez que são os Clubes que se apuram para os Campeonatos Nacionais e 

não equipas, a ABM sugere que os primeiros lugares da classificação sejam ocupados 

pelas Equipas A (dos Clubes com mais do que uma equipa) e pelos Clubes com uma só 

equipa, ficando os últimos lugares para as equipas B e C dos Clubes com mais do que 

uma equipa, de acordo com a sua própria classificação. Em caso da decisão dos clubes 

ser a realização da 2ªfase por sistema competitivo por Play-Off, nos jogos do Play-Off 

das finais (para apurar os 4 primeiros lugares) a ABM sugere que as equipas do mesmo 

clube não se confrontem.  

 

Nota 2: Antes do final da 1ª Fase, será realizada uma reunião com os treinadores e 

coordenadores dos clubes para serem definidos os moldes de realização da 2ª Fase. 

 

 

Sub-14 Feminino 

 

O Campeonato da Madeira Sidónio Fernandes decorrerá em 2 fases.  

1ª Fase – Sistema competitivo de poule a 4 voltas, jogando todos contra todos.  

2ª Fase – O Sistema competitivo, em poule a uma ou mais voltas ou por Play-Off será 

decidido com os clubes antes do início desta 2ª fase.  

 

Nota: Antes do final da 1ª Fase, será realizada uma reunião com os treinadores e 

coordenadores dos clubes para serem definidos os moldes de realização da 2ª Fase. 

 

 

 

 

 



 
 

Sub-16/Sub-18 Masculino 

 

O Campeonato da Madeira Sidónio Fernandes decorrerá em 2 fases.  

 

1ª Fase – Sistema competitivo de poule a 2 voltas, jogando todos contra todos. O clube 

que possui 2 equipas poderá, nesta fase, equilibrar as suas equipas uma vez que, na 2ª 

fase poderá voltar a reformular as suas equipas. A única condição é que, em qualquer 

uma das fases, assim que um jogador tome parte ativa de um jogo por uma das equipas 

do clube, esse mesmo jogador terá de jogar, nessa mesma equipa, até ao final da fase 

correspondente a essa participação. 

 

2ª Fase – O Sistema competitivo, em poule a uma ou mais voltas, divididos em 2 

grupos (Grupo A - para apurar os 3 primeiros classificados, Grupo B – para apurar os 

últimos classificados), ou por Play-Off será decidido com os clubes antes do início desta 

2ª fase. Nesta 2ª fase, o clube com duas equipas poderá reformular novamente as suas 

equipas, isto é, poderá passar os jogadores de uma equipa para a outra mas, assim que 

um jogador tomar parte ativa de um jogo por uma das equipas do clube, esse mesmo 

jogador terá de jogar, nessa mesma equipa, até ao final desta 2ª fase. 

 

Nota 1: Os Clubes que participem com atletas Sub-18 no Escalão de Sub-16, não 

poderão apurar-se para os primeiros lugares, ficando estes clubes a ocupar o último e o 

penúltimo lugares da classificação final por não cumprirem com a obrigatoriedade de 

participarem com atletas somente do escalão de Sub-16 e de não estarem em condições 

de se apurar para o Campeonato Nacional de Sub-16 Masculino. 

 

Nota 2: Uma vez que são os Clubes que se apuram para os Campeonatos Nacionais e 

não equipas, a ABM sugere que os primeiros lugares da classificação sejam ocupados 

pela Equipa A (do Clube com mais do que uma equipa) e pelos Clubes com uma só 

equipa, ficando a equipa B do Clube com mais do que uma equipa nos últimos lugares. 

Em caso da decisão dos clubes ser a realização da 2ªfase por sistema competitivo por 

Play-Off, nos jogos do Play-Off das finais (para apurar os 3 primeiros lugares) a ABM 

sugere que as equipas do mesmo clube não se possam confrontar nem possam participar 

neste apuramento os clubes que participem com atletas de Sub-18.  

 

Nota 3: Antes do final da 1ª Fase, será realizada uma reunião com os treinadores e 

coordenadores dos clubes para serem definidas os moldes de realização da 2ª Fase. 

 

 

Sub-16 Feminino 

 

O Campeonato da Madeira Sidónio Fernandes decorrerá em 2 fases.  

1ª Fase – Sistema competitivo de poule a 2 voltas, jogando todos contra todos.  

2ª Fase – O Sistema competitivo, em poule a uma ou mais voltas e/ou por Play-Off será 

decidido com os clubes antes do início desta 2ª fase.  

 

Nota: Antes do final da 1ª Fase, será realizada uma reunião com os treinadores e 

coordenadores dos clubes para serem definidos os moldes de realização da 2ª Fase. 

 

 



 
 

Sub-18 Masculino 

 

O Campeonato da Madeira Sidónio Fernandes decorrerá em 2 fases.  

 

1ª Fase – Sistema competitivo de poule a 4 voltas, jogando todos contra todos. O clube 

que possui 2 equipas poderá, nesta fase, equilibrar as suas equipas uma vez que, na 2ª 

fase poderá voltar a reformular as suas equipas. A única condição é que, em qualquer 

uma das fases, assim que um jogador tome parte ativa de um jogo por uma das equipas 

do clube, esse mesmo jogador terá de jogar, nessa mesma equipa, até ao final da fase 

correspondente a essa participação. 

 

2ª Fase – O Sistema competitivo, em poule a uma ou mais voltas ou por Play-Off será 

decidido com os clubes antes do início desta 2ª fase. Nesta 2ª fase, o clube com duas 

equipas poderá reformular novamente as suas equipas, isto é, poderá passar os jogadores 

de uma equipa para a outra mas, assim que um jogador tomar parte ativa de um jogo por 

uma das equipas do clube, esse mesmo jogador terá de jogar, nessa mesma equipa, até 

ao final desta 2ª fase. 

 

Nota 1: Uma vez que são os Clubes que se apuram para os Campeonatos Nacionais e 

não equipas, a ABM sugere que os primeiros 2 lugares da classificação sejam ocupados 

pela Equipa A (do Clube com mais do que uma equipa) e pelo Clube com uma só 

equipa, ficando a equipa B do Clube com mais do que uma equipa no último lugar. Em 

caso da decisão dos clubes ser a realização da 2ªfase por sistema competitivo por Play-

Off, nos jogos do Play-Off da final (para apurar os 2 primeiros lugares) a ABM sugere 

que as equipas do mesmo clube não se possam confrontar.  

 

Nota 2: Antes do final da 1ª Fase, será realizada uma reunião com os treinadores e 

coordenadores dos clubes para serem definidos os moldes de realização da 2ª Fase. 

 

 

Sub-19 Feminino 

 

O Campeonato da Madeira Sidónio Fernandes decorrerá em 2 fases.  

1ª Fase – Sistema competitivo de poule a 4 voltas, jogando todos contra todos.  

2ª Fase – O Sistema competitivo, em poule a uma ou mais voltas ou por Play-Off (uma 

vez que só tem 2 clubes/2 equipas a participarem, ser o sistema competitivo em poule 

ou em play-off, o resultado é o mesmo) será decidido com os clubes antes do início 

desta 2ª fase.  

 

Nota: Antes do final da 1ª Fase, será realizada uma reunião com os treinadores e 

coordenadores dos clubes para serem definidos os moldes de realização da 2ª Fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Seniores Masculinos 

 

O Campeonato da Madeira Sidónio Fernandes decorrerá em 2 fases.  

1ª Fase – Sistema competitivo de poule a 3 voltas, jogando todos contra todos.  

Nota: A utilização e inscrição de jogadores estrangeiros será livre (de acordo com as 

Normas Internas da ABM para a presente época desportiva). 

 

2ª Fase – O Sistema competitivo, em poule a duas ou mais voltas será decidido com os 

clubes antes do início desta 2ª fase.  

 

Nota 1: A utilização e inscrição de jogadores estrangeiros obedecerá ao que estiver 

prescrito nos Regulamentos Federativos para as divisões mais baixas da competição 

nacional de Seniores Masculinos (de acordo com as Normas Internas da ABM para a 

presente época desportiva). 

 

Nota 2: Antes do final da 1ª Fase, será realizada uma reunião com os treinadores e 

coordenadores dos clubes para serem definidos o nº de voltas da poule prevista para a 2ª 

Fase. 

 


