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1. Conclusão dos Nacionais das 2ª e 3ª Divisões
Por decisão da Direção da FPX, os Campeonatos Nacionais das 2.ª e 3.ª Divisões ainda incompletos serão
concluídos no sistema casa/fora, nas seguintes datas e horas:
6.ª jornada: Dia 25 de setembro de 2021 (sábado), às 15 horas.
7.ª jornada: Dia 02 de outubro de 2021 (sábado), às 15 horas.
As equipas envolvidas têm possibilidade de antecipar os encontros, caso cheguem a acordo para tal. Nesse caso,
deverão comunicar à FPX a data dos referidos encontros.
Os encontros que envolvem equipas dos Açores serão jogados no período entre os dias 2 e 5 de outubro de
2021.
O Calendários dos jogos com as Equipas Açorianas a realizar em formato hibrido na sede da FPX nas datas em
cima referidas.
» 2ª Divisão - https://fpx.pt/site/public/uploads/pdf/Calendario-Jogos-2-Div-20-21.pdf
» 3ª Divisão - https://fpx.pt/site/public/uploads/pdf/Calendario-Jogos-3-Div-20-21.pdf
Fase finais das 2.ª e 3.ª Divisões
A eliminatória de apuramento dos finalistas da 3.ª Divisão será realizada a 9 outubro de 2021. O sorteio será
realizado no dia 1 de outubro e as equipas sorteadas em primeiro lugar jogarão em casa.
As fases finais de atribuição dos títulos nacionais das 2.ª e 3.ª Divisões realizar-se-ão nos dias 16 e 17 de outubro
de 2021, em local a designar. A participação dos clubes é facultativa, mas deve ser comunicada à FPX até ao dia
11 de outubro.

Fase de apuramento para a 2.ª Divisão
Dado que na época 2021/2022 se cumprirá o alargamento da 2.ª Divisão para 10 equipas por cada uma das três
séries, irá proceder-se a um playoff entre os segundos classificados das séries da 3.ª Divisão que reúnam
condições de subida de divisão.
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Esse playoff terá lugar no dia 16 de outubro, às 15 horas, em casa das equipas indicadas em primeiro lugar no
sorteio, a realizar no dia 1 de outubro.
A matriz dos encontros é a seguinte (sem ordem obrigatória definida):
2.º da Série A (Basquete de Leça) - 2.º da Série B (CX UGT Viseu A)
2.º da Série C (C Norton de Matos A) - 2.º da Série D (a definir)
2.º da Série E (a definir) - 2.º da Série F (a definir).

