
 

 
 

  



 

 
 

Torneio Online Boccia 2021 

Em primeiro lugar, esperamos que todos os nossos Associados e respetivos agentes se 

encontrem bem. As saudades de nos vermos, de jogarmos e de estar em competições é cada 

vez maior! Mas para colmatar esta falta que nos toca a todos, a PCAND informa que irá 

organizar um torneio online de Boccia através de uma aplicação “Boccia Battle”. 

 

 

REGULAMENTO 

 

O que é Boccia Battle? 

O Boccia Battle é uma aplicação online, para download gratuito, disponível em dispositivos 

Android e Apple. Boccia Battle permite jogar Boccia virtualmente contra um computador 

ou outro amigo. Pratique as suas habilidades e estratégias de Boccia por meio da opção de 

prática ou durante a competição! Pode selecionar diferentes tipos de jogadas e personalizar 

o seu próprio conjunto de bolas de Boccia para jogar ao seu estilo. 

 

O que é o Torneio de Boccia Battle da PCAND? 

A PCAND está a organizar um torneio online com a aplicação Boccia Battle. Os participantes 

serão colocados frente a frente para competir pelo título de Campeão de Boccia Online!  

 

Inscrições 

Os clubes interessados em participar deverão contactar pelo e-mail 

(pcand.boccia@gmail.com) até ao dia 16 de Abril de 2021, indicando quais os atletas que 

querem participar ou, caso não esteja em nenhum Clube/Associado deve colocar individual.  

A inscrição deve ser realizada no seguinte link https://forms.gle/zy6D6BdNXBp1zAGf9 

Para que o atleta possa participar, o mesmo deverá ter acesso a um telemóvel/tablet e a 

internet. 

O Torneio está previsto decorrer entre 21 de Abril a 28/31 de Maio (data final depende do 

número de inscritos).  

https://forms.gle/zy6D6BdNXBp1zAGf9


 

 
 

Funcionamento 

Será criado um calendário competitivo com todos os inscritos. Para cada jogo será enviado 

aos respetivos clubes/jogadores uma password para que, na aplicação, possam jogar 

diretamente um contra o outro. O prazo para a realização dos jogos é de uma semana.  

➢ Esta aplicação foi projetada para simular o jogo de Boccia, mas por ser um jogo, 

existem diferenças em relação às regras reais; 

➢ Não existe diferença nas classes; 

➢ As regras e operações são fáceis e pode desfrutar da partida facilmente; 

➢ A aplicação está em 3D realista; 

➢ A operação do jogo é simples – deve definir o marcador para o lugar que deseja jogar; 

➢ Consegue jogar contra amigos (através de uma password) e contra jogadores de todo 

o mundo; 

➢ Dois jogadores conseguem jogar um contra o outro no mesmo smartphone; 

➢ Diversos diapositivos com baixo desempenho podem não funcionar corretamente; 

➢ O tempo de jogar é limitado. Ao terminar o tempo, o jogo termina automaticamente 

e dá a vitória ao adversário. Cada jogador poderá, por qualquer razão deixar o tempo 

terminar até a um limite máximo de 3 vezes. Então será dado o parcial como perdido 

para o jogador que deixou terminar o tempo; 

➢ O programa por vezes pode dar erro e não avançar para o parcial seguinte, por isso 

pedimos que tenham atenção a este aspeto, sendo que devem ser realizados 4 jogos, 

afim de totalizar o nº parciais que se joga numa partida individual. 

 

Como funciona o Torneio? 

➢ O estilo do torneio será com 

o mesmo formato que as 

competições presenciais; 

➢ Antes de realizar o torneio 

pode experimentar a jogar na 

aplicação no modo “tutorial” 

ou no modo “practice”  

(como pode ver na imagem 

seguinte); 



 

 
 

➢ Os jogos do torneio serão disputados todas as semanas. A senha da sala de cada jogo 

será enviada pela PCAND aos clubes dos respetivos atletas, por e-mail, e a data e 

hora do jogo deverá ser chegada acordo entre os atletas. Havendo dificuldades na 

marcação de um horário que dê para ambas as partes ou total indisponibilidade na 

semana que devem realizar os jogos, deverão contactar a PCAND via e-mail; 

➢ Ao abrir a aplicação, clique em “PvP Online”. Insira o seu nome de jogador, selecione 

o seu conjunto de bolas de Boccia preferido e certifique-se de que o número de 

extremidades selecionadas seja 4. Em seguida, clique em “Friend Match” e insira a 

senha do jogo fornecida (como pode ver na imagem seguinte); 

➢ Assim que o jogo for concluído, o vencedor é responsável por enviar a pontuação 

final para o seu clube e o último deve fazer chegar à PCAND a devida informação 

para pcand.boccia@gmail.com após o término do jogo; 

➢ Assim que todos os resultados dos jogos forem recebidos, eles serão colocados no 

Facebook da PCAND, até segunda-feira da semana seguinte; 

➢ Todas as sextas serão enviadas por e-mail as passwords dos jogos programados para 

a semana seguinte. 

 



 

 
 

Calendário Competitivo (exemplo) 

➢ Sorteio para a distribuição dos jogadores na fase de grupos (programa BCMS); 

➢ Sorteio da cor das bolas para cada jogo (será enviado com a password do jogo). 

 

 

 



 

 
 

Jogos 

Para a realização dos jogos, os clubes deverão entrar em contacto para que durante a semana 

em que têm que realizar os respetivos jogos, o possam fazer (com as passwords que 

entregamos previamente) no momento mais oportuno para ambos. 

Os jogadores devem jogar entre si dentro de cada grupo (fazendo cada jogador um total de 

3 jogos), passando para a fase seguinte o 1º e o 2º lugar de cada grupo, seguindo-se as meias 

finais, o 3º/4º lugar e as finais. 

Os jogadores deverão jogar entre si quatro partidas, somar os pontos das mesmas e registar 

o resultado final. 

Nota: Durante a realização do jogo online, o jogador não pode sair da aplicação podendo 

perder o jogo. 

 

Resultados 

A cada semana, todos os jogos realizados e a realizar serão comunicados a todos os clubes.  

Após cada jogo, o clube deve registar os resultados dos jogos dos seus atletas e informar a 

PCAND dos mesmos (a cada segunda-feira), enviando um e-mail. 

A cada fase do torneio, e assim que todos os resultados dos jogos forem recebidos, eles serão 

colocados no Facebook da PCAND e enviados, por e-mail, junto com as próximas 

passwords, datas e horários dos sorteios. 

 

Nota 

Qualquer situação não identificada no documento acima, deverá ser esclarecida junto dos 

técnicos da PCAND, através do seguinte e-mail: pcand.boccia@gmail.com 


