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Torneio	  Padel	  

Padel	  D´Luxe	  “	  Five	  Games	  ”	  
4	  a	  22	  Novembro	  2013	  	  

	  

REGULAMENTO	  
	  

1. O	  Torneio	  é	  organizado	  pelo	  Indoor	  Padel	  Center	  e	  disputa-‐se	  durante	  a	  semana,	  de	  2ª	  a	  6ª	  feira	  

em	  três	  semanas	  consecutivas.	  

2. Torneio	   de	   duplas	   Femininas	   de	  Nível	   2,	   fechado	   a	   8	   duplas.	   As	   8	   primeiras	   duplas	   de	   nível	   2	   a	  	  

inscreverem-‐se	  serão	  as	  duplas	  a	  serem	  aceites	  pela	  organização.	  Caso	  não	  haja	  8	  duplas	  inscritas,	  

o	  torneio	  não	  se	  realizará	  .	  

3. A	  data	  limite	  das	  inscrições	  é	  dia	  31	  de	  Outubro	  até	  as	  20h	  .	  

4. O	  sorteio	  será	  feito	  às	  14	  horas	  do	  dia	  1	  de	  Novembro,	  no	  Indoor	  Padel	  Center.	  

5. O	  valor	  da	  inscrição	  no	  torneio	  é	  10€	  por	  jogador.	  	  

6. Serão	  fornecidas	  bolas	  pela	  organização	  para	  a	  disputa	  dos	  encontros.	  

7. Os	   jogos	  serão	  disputados	  a	  partir	  das	  17h	  de	  2ª	  a	  6ª	   feira	   ,	   salvo	  outro	  dia	  ou	  horário	  acordado	  

entre	  as	  duplas.	  O	  resultado	  do	  jogo	  deverá	  ser	  comunicado	  na	  recepção	  do	  Indoor	  Padel	  Center.	  

8. A	  marcação	  dos	  jogos	  e	  o	  pagamento	  do	  aluguer	  é	  da	  responsabilidade	  das	  duplas	  intervenientes,	  

acordando	  estas	  dia	  e	  hora,	  sendo	  responsáveis	  pela	  marcação	  do	  campo	  por	  um	  período	  de	  1hora	  

e	   30	   minutos.	   Os	   primeiros	   3	   jogos	   dos	   grupos	   terão	   que	   ser	   disputados	   nas	   duas	   	   primeiras	  

semanas	   (4	  Novembro	   a	   15	  Novembro),	   sendo	   as	  ½	   finais	   ,	   3º	   e	   	   4º,	   5º	   e	   	   6º	   ,	   7º	   e	   8º	   ,	   e	   final	  

disputados	  na	  terceira	  semana	  (18	  a	  22	  Novembro).	  

9. Caso	  haja	  algum	  jogo	  em	  falta,	  conforme	  previsto	  no	  ponto	  8,	  a	  organização	  reserva-‐se	  ao	  direito	  

de	  marcar	  no	  fim	  de	  semana	  (9,	  10,	  16	  e	  17	  de	  Novembro).	  Realização	  de	  pelo	  menos	  1	  jogo	  por	  

semana	  .	  
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10. A	   organização	   facultará	   os	   contactos	   de	   todos	   os	   jogadores	   inscritos,	   com	   vista	   a	   facilitar	   a	  

marcação	  de	  jogos.	  

11. A	  não	  comparência	  de	  um	  dos	  elementos,	  passados	  15	  minutos	  da	  hora	  marcada,	  poderá	  implicar	  

Falta	  de	  Comparência	  da	  dupla.	  

12. Quadros	  e	  Provas	  

1ª	  e	  2ª	  semana	  	   3ª	  semana	  	  

2	  Grupos	  com	  4	  duplas	  cada	  
Realização	  de	  3	  jogos	  cada	  dupla	  

Apurados	  2	  primeiros	  classificados	  para	  
quadro	  A	  ,	  3º	  e	  4º	  lugar	  	  para	  quadro	  B	  

Quadro	  A	  :	  disputam	  ½	  finais	  ,	  finais	  e	  3º	  e	  4º	  
lugar	  

Quadro	  B	  :	  disputam	  ½	  finais	  ,	  5º	  e	  6º	  lugar	  ,	  	  	  
e	  7º	  e	  8º	  lugar	  	  

	  
Critério	  Classificação	  :	  nº	  vitórias	  ;	  em	  caso	  de	  empate,	  diferença	  entre	  jogos	  ganhos	  e	  perdidos	  

;	  em	  caso	  de	  empate	  ,	  maior	  nº	  de	  jogos	  	  .	  	  	  

	  
	  
	  
	  

GRUPO	  A	   EQUIPA	  1 EQUIPA	  2 EQUIPA	  3 EQUIPA	  4 TOTAL	  VITÓRIAS

EQUIPA	  1

EQUIPA	  2

EQUIPA	  3

EQUIPA	  4

GRUPO	  B EQUIPA	  5 EQUIPA	  6 EQUIPA	  7 EQUIPA	  8 TOTAL	  VITÓRIAS

EQUIPA	  5

EQUIPA	  6

EQUIPA	  7

EQUIPA	  8
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Quadro	  A

1º	  CLASSIFICADO	  A ___________________________ MEIA	  FINAL

2º	  CLASSIFICADO	  A ____________________________

1º	  CLASSIFICADO	  B ___________________________

2º	  CLASSIFICADO	  B ____________________________

JOGO 3º e 4º CLASSIFICADO

3º	  CLASSIFICADOS: ___________________________

4º	  CLASSIFICADOS	  : ___________________________ FINAL

2º	  CLASSIFICADOS	  :	  ____________________________ Vencedores	  :	  _______________________

Quadro	  B

3º	  CLASSIFICADO	  A ___________________________ MEIA	  FINAL

4º	  CLASSIFICADO	  A ____________________________

3º	  CLASSIFICADO	  B ___________________________

4º	  CLASSIFICADO	  B ____________________________

JOGO 7º e 8º CLASSIFICADO

7º	  CLASSIFICADOS: ___________________________

8º	  CLASSIFICADOS	  : ___________________________ JOGO	  5º	  e	  6º	  CLASSIFICADO

6º	  CLASSIFICADOS	  :	  ____________________________ 5º	  CLASSIFICADOS	  :	  ______________________

1º	  CLAS.	  A	  vs	  2º	  CLAS.	  B

1º	  CLAS.	  B	  vs	  2º	  CLAS.	  A

3º	  CLAS.	  A	  vs	  4º	  CLAS.	  B

3º	  CLAS.	  B	  vs	  4º	  CLAS.	  A
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13. O	  Torneio	  será	  jogado	  á	  melhor	  de	  3	  Sets,	  com	  Tie-‐Break	  nos	  dois	  primeiros	  e	  Super	  Tie-‐Break	  no	  3º	  
set.	  

14. O	  Torneio	  será	  Jogado	  com	  3	  Bolas	  da	  marca	  Drop	  Shot.	  

15. A	  	  organização	  oferece	  prémios	  Padel	  D´Luxe	  aos	  vencedores	  .	  

16. O	  Torneio	  será	  jogado	  segundo	  as	  regras	  do	  Padel.	  

17. O	  Responsável	  	  do	  Torneio	  será	  o	  Sr.	  Henrique	  Pessoa.	  

18. Qualquer	  caso	  omisso	  ao	  presente	  regulamento	  será	  decidido	  pelo	  Responsável	  do	  Torneio.	  

	  


