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REGULAMENTO COVID 19 – CAMPEONATOS NACIONAIS 

 
Conforme a evolução Pandémica e das orientações e decisões, em cada momento, das Autoridades 
Competentes, a FPV poderá adequar os respetivos quadros competitivos, assim como, decidir pela sua 
suspensão. Assim caso sejamos obrigados a adiar jogos e, os mesmos não possam ser disputados ao fim 
de semana, devido ao já grande número de jornadas duplas, os jogos serão realizados às 4ªs feiras. Se 
mesmo assim e, devido a restrições internacionais com o término dos Campeonatos Seniores da I Divisão, 
não conseguirmos terminar dentro do tempo permitido, informamos que: 

- Poderão ser anulados os 1ºs Play-Offs ou disputados à melhor de 3 jogos; 
- Se anulado o 1º Play-Off, o Play-Off Final será disputado pelas equipas 1º e 2º classificadas da Fase dos 
Primeiros, sendo que, as equipas classificadas em 3º e 4º lugares disputarão a Taça Federação; 
- O Play-Off Final de atribuição do título de Campeão Nacional também poderá ser disputado à melhor de 
3 jogos. 

  
I DIVISÃO MASCULINA 

 
 
Caso o Campeonato tenha de ser interrompido, serão seguidos os seguintes Critérios: 
 

1 – Interrupção do Campeonato durante a 1ª Fase 

Caso o Campeonato Nacional da I Divisão seja interrompido durante a 1ª Fase, não será atribuído nenhum 
título de Campeão Nacional nem ocorrerão descidas de Divisão. 
 
 
2 - Interrupção do Campeonato durante a 2ª Fase, Série dos Primeiros 

Caso o Campeonato Nacional da I Divisão seja interrompido durante a 2ª Fase da Série dos Primeiros, 
apenas será atribuído o título de Campeão Nacional à equipa classificada em 1º lugar, no momento da 
interrupção, caso se tenham realizados, pelo menos, 85% dos jogos desta Fase (12 jornadas). 
 
 
3 - Interrupção do Campeonato durante a 2ª Fase, Série dos Últimos 

Caso o Campeonato Nacional da 1ª Divisão seja interrompido durante a 2ª Fase, da Série dos Últimos, 
apenas terão lugar descidas de Divisão das últimas três classificadas, caso sejam realizados 50% dos jogos 
desta Fase (7 jornadas – Final da 1ª volta). 
 
 
4 - Interrupção do Campeonato durante a Fase dos Play-Offs 

4.1 – Caso o Campeonato Nacional da I Divisão seja interrompido durante a Fase dos 1ºs Play-Offs (1º 
Vs 4º e 3º Vs 2º), a atribuição do título de campeão nacional será atribuído ao 1º classificado da 2ª Fase. 
  
4.2 - Caso o Campeonato Nacional da I Divisão seja interrompido durante a fase dos 2ºs Play-Offs (final) 
o título de campeão nacional será atribuído da seguinte forma: 
  
▪ Disputado apenas o 1º Jogo do Play-off - O Campeão Nacional será, dos dois que estavam a 

participar no play-off, o melhor classificado da 2ª Fase; 
 

▪ Disputado apenas o 2º Jogo do Play-off: 
- Se estiver 1-1, o Campeão Nacional será, dos dois que estavam a participar no play-off, o melhor 

classificado da II Fase 
- Se uma equipa vence por 2-0, é-lhe atribuído o título de Campeão Nacional; 
 

▪ Disputado apenas o 3º Jogo do Play-off: 
- Se uma equipa vence por 2-1, é-lhe atribuído o título de Campeão Nacional; 

 
▪ Disputado apenas o 4º Jogo do Play-off: 

- Se estiver 2-2, é atribuído o Título de Campeão Nacional á equipa que tiver melhor rácio entre os 
sets ganhos e perdidos, nos jogos disputados neste play-off. Se o empate subsistir será o título de 
Campeão nacional atribuído á equipa que tiver melhor rácio entre os pontos ganhos e perdidos, nos 
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jogos disputados neste play-off. Se o empate ainda subsistir será o título de Campeão Nacional 
atribuído, dos dois que estavam a participar no play-off, ao melhor classificado da 2ª Fase; 

 
 

I DIVISÃO FEMININA 
 
 
Caso o Campeonato tiver de ser interrompido, serão seguidos os seguintes Critérios: 
 
 
1 - Interrupção do Campeonato durante a 1ª Fase 

Caso o Campeonato Nacional da I Divisão seja interrompido durante a 1ª Fase, apenas será atribuído o 
título de campeão nacional à equipa classificada em 1º lugar, mais ocorrendo descidas de Divisão se, no 
momento da interrupção, tenham realizados, pelo menos, 85% dos jogos desta fase (22 jornadas). 
 
 
2 - Interrupção do Campeonato durante a Fase dos Play-Offs 

 
2.1 - Caso o Campeonato Nacional da I Divisão seja interrompido durante a fase dos 1ºs Play-Offs (1º Vs 
4º e 3º Vs 2º), a atribuição do título de campeão nacional será atribuído ao 1º classificado da 1ª Fase. 

  
2.2 - Caso o Campeonato Nacional da I Divisão seja interrompido durante a fase dos 2ºs Play-Offs (final), 
a atribuição do título de Campeão Nacional será realizada da seguinte forma: 

 
▪ Disputado apenas o 1º Jogo do Play-off - O Campeão Nacional será, dos dois que estavam a 

participar no play-off, o melhor classificado da 1ª Fase; 
 

▪ Disputado apenas o 2º Jogo do Play-off: 
- Se estiver 1-1, o Campeão Nacional será, dos dois que estavam a participar no play-off, o melhor 

classificado da 1ª Fase 
- Se uma equipa vence por 2-0, é-lhe atribuído o título de Campeão Nacional; 

 
▪ Disputado apenas o 3º Jogo do Play-off: 

- Se uma equipa vence por 2-1, é-lhe atribuído o título de Campeão Nacional; 
 

▪ Disputado apenas o 4º Jogo do Play-off: 
- Se estiver 2-2, é atribuído o Título de Campeão Nacional á equipa que tiver melhor rácio entre os 

sets ganhos e perdidos, nos jogos disputados neste play-off. Se o empate subsistir será o título de 
Campeão nacional atribuído á equipa que tiver melhor rácio entre os pontos ganhos e perdidos, nos 
jogos disputados neste play-off. Se o empate ainda assim subsistir será o título de Campeão 
nacional atribuído, dos dois que estavam a participar no play-off, ao melhor classificado da 1ª Fase; 

 
 
3 - Interrupção do Campeonato durante a fase dos últimos 

3.1 - Caso o Campeonato Nacional da I Divisão seja interrompido durante a Fase dos últimos, terão lugar 
descidas de Divisão das últimas três classificadas, caso sejam realizados, pelo menos 50% dos jogos da 
respetiva fase (5 jornadas – final da 1ª volta). Caso não se tenham realizado 50% de jogos da fase dos 
últimos, descerão as três últimas classificadas da 1ª Fase. 
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II DIVISÃO - MASCULINOS E FEMININOS 

 
Caso os campeonatos tiverem de ser interrompidos, serão seguidos os seguintes Critérios: 
 
 
1 – Interrupção do Campeonato durante a 1ª Fase 
 
Caso o Campeonato Nacional da II Divisão seja interrompido durante a 1ª Fase, não será atribuído o 
título de Campeão Nacional, nem existirão subidas e descidas de Divisão. 
 
2 - Interrupção do Campeonato durante a 2ª Fase 
 
2.1 – Caso o Campeonato Nacional da II Divisão seja interrompido durante a 2ª Fase, Série dos 
Primeiros, apenas será atribuído o título de Campeão Nacional, e respetiva subida de Divisão, à equipa 
classificada em 1º lugar, no momento da interrupção, caso estejam realizados, pelo menos, 50% dos 
jogos desta fase (5 jornadas). 
 
2.2 - Caso o Campeonato Nacional da II Divisão seja interrompido durante a 2ª Fase Série dos Últimos 
apenas terão lugar descidas de Divisão se, no momento da interrupção, estiverem realizados, pelo 
menos, 50% dos jogos desta fase (7 jornadas). 
 
 

III DIVISÃO - MASCULINOS E FEMININOS 
 
 
Caso os campeonatos tiverem de ser interrompidos, serão seguidos os seguintes Critérios: 
 
1 – Interrupção do Campeonato durante a 1ª Fase 
 
Caso o Campeonato Nacional da III Divisão seja interrompido durante a 1ª Fase, não será atribuído o 
título de campeão nacional, nem existirão subidas de Divisão. 
 
2 - Interrupção do Campeonato durante a 2ª Fase 
 
2.1 – Serie dos Primeiros 
 
Existirão subidas de Divisão se, no momento da interrupção, tiverem sido realizados, pelo menos, 85% 
dos jogos da 2ª Fase da Série dos Primeiros. 
 
2.2 – Serie dos Últimos 
 
Será atribuído o Trofeu Federação se, no momento da interrupção, tiverem sido realizados, pelo menos, 
85% dos jogos da 2ª Fase da Série dos últimos. 
 
3 – Atribuição do Título de Campeão Nacional 
  
 Apenas serão atribuídos títulos de campeão nacional caso se realizem as respetivas fases finais. 
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JUNIORES B1 - MASCULINOS E FEMININOS 
 
 
1 – Interrupção do Campeonato durante a 1ª fase 
 
Caso o Campeonato Nacional de Juniores B1 seja interrompido durante a 1ª Fase, não será atribuído o 
título de campeão nacional, nem existirão descidas de Divisão. 
 
2 - Interrupção do Campeonato durante a 2ª Fase 
 
2.1 – Caso o Campeonato Nacional de Juniores B1 seja interrompido durante a 2ª Fase, Série dos 
Primeiros, apenas será atribuído o título de Campeão Nacional, à equipa classificada em 1º lugar, no 
momento da interrupção, caso estejam realizados, pelo menos, 85% dos jogos desta fase e não haja 
equipas das regiões autónomas da Madeira e Açores, para disputar a III fase (final). 
 
2.2 - Caso o Campeonato Nacional de Juniores B1 seja interrompido durante a 2ª Fase Série dos 
Últimos apenas terão lugar descidas de Divisão se, no momento da interrupção, estiverem realizados, 
pelo menos, 50% dos jogos desta fase. 
 
 
3 - Interrupção do Campeonato após a 2ª Fase 
 
3.1 – Caso o Campeonato Nacional de Juniores B1 seja interrompido após 2ª Fase, apenas será 
atribuído o título de Campeão Nacional, à equipa classificada em 1º lugar na 2ª Fase, caso não haja 
equipas das regiões autónomas da Madeira e Açores, para disputar a 3ª Fase (final). 
 
 

JUNIORES B - MASCULINOS E FEMININOS 
 
1 – Atribuição de Título de Campeão Nacional e Subidas ao Escalão B1 
 
Apenas serão atribuídos títulos de Campeão Nacional e respetivas subidas de Divisão caso seja 
realizada a 3ª Fase (Fase Final). 
 
 

JUNIORES A E ESCALÕES DE FORMAÇÃO - MASCULINOS E FEMININOS 
 
1 – Atribuição de Título de Campeão Nacional 
 
Apenas serão atribuídos títulos de Campeão Nacional caso seja realizada a respetiva 3ª Fase (Fase 
Final). 
 

 

 


