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1. INTRODUÇÃO 

 
1 - O presente regulamento aplica-se ao Torneio de Jogo da Malha da Benfeita, 
a realizar nos dias 12, 13 e 14 de Agosto de 2013, integrado nas Festas da 
Aldeia. 
 
2 - A Organização do Torneio estará a cargo dos mordomos da festa em honra 
de Nossa Senhora da Assunção, de 2013. 

2. INSCRIÇÕES 

1 - A realização deste Torneio está sujeito a um número mínimo de 6 equipas. 
2 - Todos os participantes desta actividade devem estar obrigatória e 
regularmente inscritos no Torneio. 
3 - O Boletim de Inscrição está disponível no Site da Benfeita, em 
www.benfeita.pt, onde poderá ser consultado e impresso em papel. 
4 - As inscrições poderão ser entregues no Café Central da Benfeita, na Junta 
de Freguesia da Benfeita, ou por email, para o endereço: info@benfeita.pt. 
5 - O prazo de entrega e pagamento dos Boletins de Inscrição termina às 15 
horas, do dia 11/08/2013. 
6 - O valor da inscrição é de 30 euros por equipa. 
7 - A identificação dos participantes será feita pela apresentação do B.I./C.C. 
antes do início do jogo. 

3. CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPAS  

1 - Cada equipa é constituída por dois jogadores (parceiros) e, até 2 suplentes. 
2 - Cada jogador só poderá inscrever-se e participar numa equipa. 
3 - Os jogadores suplentes só poderão ser utilizados, por impossibilidade dos 
jogadores principais, no início do Torneio. 
4 - Os jogadores suplentes podem estar inscritos em várias equipas; mas, só 
poderão participar numa, durante todo o Torneio. 
5 - Não são permitidas alterações às equipas depois do encerramento das 
inscrições. 

4. CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL DE JOGO  

1 - Todo o material do jogo será disponibilizado pela Organização e as suas 
características respeitam o jogo tradicional praticado em pista de terra batida, 
ao ar livre. 
2 - É da responsabilidade da Organização as marcações da pista. 
3 - Significado de alguns termos utilizados: 

• Pista - É a faixa de terreno onde decorrem os jogos. Nela são traçados 
dois círculos, em linha, com 1 metro de diâmetro (cabeceiras) cujos 
centros (camas) distam 15 metros, entre si, e sobre os quais são 
colocados os mecos. 

• Linha da Cabeceira - Linha tangente à cabeceira, perpendicular ao eixo 
do jogo, que limita o avanço do jogador durante o lançamento da malha. 
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• Mecos - Também chamados pinos, palitos ou xitos, são em tubo de 
ferro, de forma cilíndrica, com 20 cm de altura e 5 cm de diâmetro, e se 
equilibram na vertical. Existem 2 mecos no jogo, um em cada cabeceira. 

• Malhas - São chapas de ferro, de forma circular, com 11,5cm de 
diâmetro e 8mm de espessura, e cerca de 600gr de peso. Têm um furo 
central para apoio da ponta do dedo polegar e uma ranhura lateral para 
encaixe da ponta do dedo indicador. Existem 2 pares de malhas, um 
para cada equipa, devidamente identificadas para melhor 
reconhecimento. 

5. REGRAS DO JOGO 

 
1 - No início do jogo será realizado um sorteio duplo, por moeda ao ar, para 
apurar qual é a primeira equipa a arremessar a malha e em que cabeceira se 
inicia o jogo. 
 
2 - Em cada cabeceira posiciona-se um jogador de cada equipa, junto a um dos 
mecos. Os jogadores lançam alternadamente as malhas em direcção ao outro 
meco com a intenção de o derrubar.  
 
3 - A malha tem de ser arremessada pelo ar, com os dois pés fixos no solo.  
 
4 - Todo o jogador que, ao lançar a malha, ultrapasse a linha da cabeceira, 
poderá ser advertido e mesmo penalizado com lançamento nulo. 
 
5 - O lançamento será considerado nulo e, portanto, não poderá ser repetido, 
quando o  jogador, no arremesso da malha, sair do local, para a frente, antes 
da malha tocar no solo ou no meco.  
 
6 - Só é válida a mecada quando o meco cair e ficar totalmente deitado no solo, 
na horizontal.  
 
7 - Também se considera o meco caído quando o meco fica inclinado e 
totalmente apoiado na terra, devido a buracos na terra feitos pelas malhas. 
 
8 - Não é considerada mecada quando o meco cai sozinho, devido a 
irregularidades do terreno, e a malha ainda vai no ar. Nesta situação o meco 
deverá ser reposicionado e o lançamento repetido. 
 
9 - Quando a malha derruba o meco e fica no sítio deste, para retomar o jogo 
recua-se a malha dois dedos e coloca-se o meco no respectivo lugar.  
 
10 - Se o jogador seguinte colocar a malha no sítio do meco a malha anterior 
recua três dedos e assim sucessivamente.  
 
11 - A malha que fica no lugar do meco marca sempre caso este não seja 
derrubado. 
  



Torneio de Malha de Agosto 2013 - Regulamento 

 

Página 5 

     

12 - Os jogadores não devem recolher ou mexer nas malhas da sua equipa ou 
da equipa adversária após a realização das jogadas, sem o consentimento dos 
juizes e enquanto a pontuação não for registada. 

6. O JOGO 

1 - Para jogar, os parceiros colocam-se em cabeceiras opostas, lado a lado 
com um elemento da equipa adversária. 
 
2 - Os dois primeiros jogadores (adversários) a iniciarem o jogo, terão duas 
malhas para cada um, que lançarão alternadamente procurando derrubar o 
meco da outra cabeceira ou deixar a malha o mais próximo possível deste, e 
assim sucessivamente. 

7. PONTUAÇÃO  

1 - Cada encontro é disputado à melhor de 3 (três) jogos. 
 
2 - O jogo é considerado concluído quando uma das equipas totalizar 30 
pontos.  
 
3 - No caso de uma equipa atingir 2 vitórias seguidas (2-0), o encontro é dado 
por terminado. 
 
4 - Quando o meco for derrubado pelo efeito directo da malha será atribuída a 
pontuação máxima. Quando o meco não for derrubado, pontuará a malha que 
se encontrar mais próxima dele. 

• Meco derrubado (ou mecada) = 3 pontos 
• Malha mais próxima do meco = 1 ponto 
• Se as malhas mais próximas do meco pertencerem ao mesmo jogador, 

a equipa marcará 2 pontos.  
 
5 - Os jogadores mudam de campo, quando uma das equipas totalizar 15 
pontos. 
 
6 - O método de pontuação a atribuir a cada equipa é o seguinte:  

• Vitória – 3 pontos 
• Derrota – 1 ponto 
• 1ª falta de comparência – 0 pontos 
• 2ª falta de comparência – Eliminação do torneio. 
• Em caso de empate na classificação final será vencedora a equipa que 

obteve a vitória sobre a outra. 
 
7 - Se houver mais de duas equipas empatadas será vencedora a equipa que 

tiver: 

• A melhor pontuação nos encontros efectuados entre si; 
• O maior número de jogos ganhos; 
• A maior diferença entre jogos ganhos e perdidos; 
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• A maior diferença entre pontos ganhos e perdidos. 
 
8 - As equipas têm 15 minutos de tolerância, sobre a hora marcada para inicio 
do jogo. Findo este prazo será marcada Falta de Comparência.  
 
9 - No caso da equipa não comparecer ao jogo ser-lhe-á atribuído uma derrota 
por Falta de Comparência (0 pontos) e atribuído à equipa presente uma vitória 
(3 pontos). 
  
10 - Se por qualquer motivo alguma equipa desistir durante o Torneio serão 
atribuídos 3 pontos a todas as equipas mesmo que algumas tenham perdido. 

8. PRÉMIOS 

1 - São instituídos os seguintes prémios: 
• 1º lugar: 100 euros + 2 troféus 
• 2º lugar:   80 euros + 2 troféus 
• 3º lugar:   50 euros + 2 troféus 
 

2 - Os prémios serão entregues no dia 15 de Agosto de 2013, pelas 23:30, 
numa cerimónia conjunta de entrega de prémios. 

9. JUÍZES  

1 - Em cada jogo haverá um júri constituído por duas pessoas (árbitros), 
localizadas cada uma em cada extremidade do campo, junto à roda do meco 
(cabeceira).  
 
2 - Compete a esse júri assegurar o normal desenrolar do jogo, fazer cumprir o 
regulamento e as regras do jogo.  
 
3 - Quando existirem dúvidas quanto às distâncias das malhas em relação ao 
meco, o árbitro deve utilizar uma fita métrica para ajudar a resolver essas 
dúvidas.  
 
4 - Terminando o jogo, os elementos do júri deverão entregar à Organização o 
Boletim de Jogo, com os resultados dos jogos realizados.  

10. CASOS OMISSOS  

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Organização do 
Torneio. 
 

A Organização 


