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INFORMAÇÃO CN 2022 (Airball) 

 

Exmo. Capitão/Dono de Equipa 

Dando continuação á preparação do ano desportivo de 2022, vimos por este meio informar os 

participantes das condições de realização da prova. 

 

Datas Previstas 

O CN2022 será realizado em apenas 1 dia de prova, ao Domingo. 

 O CN 2022 será realizado nas seguintes datas: 

             • 1ª Etapa - 27 de Março – Nest Paintball 

             • 2ª Etapa – 8 de Maio – Emboscada Porto 

             • 3ª Etapa – 24 de Julho – Megacampo 

             • 4ª Etapa – 18 de Setembro – Golden Tulip Braga 

             • 5ª Etapa - 16 de Outubro –  

 

O local exato da realização da 5ª prova será brevemente confirmado e divulgado. 

 

Informamos também que estará disponível o campo durante o dia de sábado para todas as 

equipas que pretendam treinar.  

 

Á semelhança dos anos anteriores, todos os treinos realizados no dia de sábado serão 

coordenados pelo Organizador, nos moldes indicados pela FPP, sendo cobrado por cada slot 

de 60min o valor de 100,00€ para o máximo de 2 equipas por slot, ou 90min por 150,00€ para 

o máximo de 3 equipas. 
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Divisão X-ball 

O Formato escolhido consiste da seguinte forma: 

 

Divisão 1  

• Divisão fechada com 10 equipas 

• Constituído por 2 Grupos A e B com 1 cabeça de serie para cada grupo definido pelo 

ranking da etapa anterior 

          • A restante constituição dos grupos será definida por sorteio puro 

O Sorteiro será realizado na semana de cada evento e publicaremos em vídeo na nossa 

página do Facebook.  

• Modo de disparo “NXL EUROPE” 

• Mercy Rule de 3 pontos 

• Jogos de 8 minutos 

           • 4 Jogos Preliminares  

• 4 Potes + Loader 

• Regras - Regulamento interno CN 2022  

• Empate - Em caso de empate, não haverá overtime nas preliminares. Cada equipa 

marca 1 ponto. 
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Prémios 

Teremos prémios monetários em todas as etapas para os 3 primeiros classificados da Divisão 1 

e taças para os 3 primeiros classificados em todas as etapas, na forma abaixo descrita. 

 

Divisão 1 

• Prémio monetário no final de cada etapa da seguinte forma: 

           • 1º Classificado: 50% do valor de inscrição – 100.00€ 

           • 2º Classificado: 30% do valor de inscrição – 60.00€ 

           • 3º Classificado: 20% do valor de inscrição – 40.00€                             

              

Inscrição 

O valor de inscrição por equipa será de 1000€ para a globalidade das 5 etapas do CN2022, ou 

seja 200€ por etapa pagável em 3 fases: 

              • 1ª Prestação no valor de 500€ até ao dia 13 de Março de 2022 

              • 2ª Prestação no valor de 300€ até ao dia 6 de Maio de 2022 

              • 3ª Prestação no valor de 200€ até ao dia 01 de Julho de 2022 

 

Deverá ser realizada a transferência para o NIB da FPP – 0036 0061 9910 0060 4764 6 

Solicitamos que nos enviem o comprovativo para o email info@fppaintball.org com os dados 

da entidade a quem devemos emitir a respetiva fatura/recibo. 

     NOTA: Agradecemos às equipas com disponibilidade de tesouraria para pagarem a 

totalidade do valor da inscrição, que o façam assim que possível, não necessitando de 

aguardar pela data-limite, pois facilitará muito a gestão da vossa FPP. 

 

mailto:info@fppaintball.org
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Quotas 

Todas as equipas deverão ter os seus atletas inscritos no BackOffice da FPP e com as 

respetivas quotas anuais regularizadas, de forma a poderem inscrever os respetivos atletas 

nas provas a realizar. 

Relembramos que só os atletas com quota regularizada terão cartão de jogador e respetivo 

seguro de acidentes ativo, podendo jogar no Campeonato Nacional. 

Todos os atletas deverão ter a quota regularizada até 20 de Março, de forma a possibilitar o 

envio atempado das informações necessárias para a sua inclusão no seguro de acidentes.  

      

      Atentamente, 

O Presidente da Direção 

Alexandre Sousa 


