
 

Regulamento Liga de Ténis Quinta das Flores – edição outono 2018 

1. Objectivo 

1.1. A Liga Ténis tem como objetivo promover jogos entre alunos e utentes, colocando em 

contacto um grande número de jogadores, permitindo-lhes defrontar diferentes estilos de 

jogo e jogadores a que não estão habituados. No final de cada jogo, os jogadores terão que 

tirar uma selfie promovendo a boa disposição para posteriormente ser publicada no facebook 

do Clube. 

2. Inscrições 

2.1. A inscrição deve ser realizada nos prazos adiante indicados, e tem um valor de 15€ para 

membros e 20€ não membros (não incluindo alugueres dos campos). Mulheres têm 20% de 

desconto sobre os valores apresentados. 

2.2. Para se inscreverem, os interessados deverão preencher formulário online e realizar o 

pagamento da inscrição na secretaria do clube. 

2.3. O valor da inscrição não é reembolsável após o início da temporada. 

2.4. As inscrições são aceites cronologicamente e consideradas válidas após a confirmação da 

organização. 

2.5. Após o período de inscrições, comunicam-se a todos os inscritos qual a lista de jogadores 

aceite e realiza-se um sorteio para definição dos embates das diferentes jornadas. As 

jornadas acontecem a cada 10 dias, iniciam-se nos dias 1, 10 e 20 de cada mês. 

2.6. Ao inscrever-se, cada jogador aceita o presente regulamento e assume a disponibilidade 

de jogar uma partida a cada 10 dias, salvo situações excecionais aceites pela organização. 

3. Sistema de prova e pontuação 

3.1. A liga será jogada num formato de campeonato com uma volta, sendo que todos os 

jogadores jogarão contra todos dentro de cada divisão. 

3.2. Consoante as inscrições, os jogadores serão distribuídos por diferentes divisões de acordo 

com a sua classificação na liga anterior. Serão ainda atribuídos pela organização 3 “Wild 

Cards” para cada divisão. 

3.3. As partidas disputam-se num formato à melhor 3 sets, com tie-break aos 6 igual em todos 

eles. 

3.4. Em caso de lesão de um jogador durante a partida, atribui-se a vitória ao adversário pelos 

parciais registados até ao momento adicionando o número de jogos necessários para o 

jogador vencedor fechar a partida. 

3.5. O sistema de pontuação considera as seguintes condições: 

▪ Vitória → 3 pontos 

▪ Derrota → 1 ponto 

▪ Sets ganhos → 1 ponto 



 

Exemplo: caso um jogador ganhe por dois sets a um, o vencedor ganhará 5 pontos, 3 pela vitória e 

1 por cada set ganho, enquanto o vencido ficará com 2 pontos, 1 pela derrota e 1 pelo set ganho. 

3.6. Em caso de igualdade pontual no final, os critérios de desempate aplicados serão os 

seguintes: 

▪ Confronto directo entre os jogadores 

▪ Diferença de sets ganhos e perdidos 

▪ Diferença de jogos ganhos e perdidos 

3.7. A falta de comparência é considerada se um ou mais jogadores não marcar presença 10 

minutos após a hora estipulada para o encontro e é penalizada com -1 ponto para o jogador, 

assim como o resultado de 0-6, 0-6. Após duas faltas de comparência sem justificação, o 

jogador em causa poderá ser eliminado da competição. 

3.8. Um jogador que faça falta de comparência terá que pagar o court na totalidade. 

4. Marcação de Encontros 

4.1. A marcação dos horários para a realização das partidas serão da responsabilidade dos 

jogadores. 

4.2. Na semana anterior à data do jogo, o jogador A deve entrar em contacto com o jogador B de 

forma a combinarem horário para a realização da partida. 

4.3. O jogador A é responsável pela marcação do campo e pelas bolas utilizadas na partida. 

4.4. A marcação do campo deve ser feita o quanto antes, garantindo a sua disponibilidade. 

5. Alugueres de court 
5.1. As durações dos alugueres de court poderão ser de uma ou duas horas, devendo ter sempre 

em conta as seguintes condições: 

o Caso o jogo termine antes da hora do aluguer, poderão continuar a jogar até ao 

final da mesma; 

• Nos alugueres de uma hora: 

o Caso termine a hora e continuem a jogar, a segunda hora terá que ser liquidada 

logo após a realização da mesma; 

o Caso termine a hora e não haja court disponível para concluir o jogo, terão que 

marcar um court numa nova data dentro do limite estipulado para cada jornada; 

o Não poderão haver alugueres de court de uma hora das 20h às 21h. 

5.2. O valor dos alugueres, por jogador e hora, são: 2,50€ membros e 3,50€ não membros. 

Caso seja utilizada luz artificial terá um valor acrescido de 3,70€ por hora, sendo dividida 

por ambos os jogadores. Mulheres têm 20% de desconto sobre os valores apresentados. 

5.3. O pagamento dos alugueres deverá ser realizado antes do início de cada jogo. 



 

6. Publicação dos Resultados 

6.1. O envio dos resultados e da selfie é obrigatório e deve ser feito no próprio dia do jogo 

para o grupo WhatsApp e/ou mail da organização. Se até à data do fim da jornada não existir 

qualquer contacto à organização considera-se falta de comparência de ambos os jogadores. 

6.2. Todos os jogadores terão acesso a uma pasta online onde poderão encontrar todas as 

informações necessárias relativamente ao decorrer da Liga. 

7. Prémios de participação 

7.1. Existem prémios de participação para todos os jogadores e um especial para os 2 primeiros 

classificados da liga. A inscrição engloba descontos nos alugueres, oferta da última jornada 

(sem taxa de luz), uma água 0,5Lt por jogo e ainda um tubo de bolas. 

8. Datas 

8.1. As datas definidas são: 

▪ Inscrições – até dia 25 de outubro de 2018 

▪ Sorteio – dia 26 de outubro de 2018 

▪ Fase de grupos – de 1 de novembro a 31 de janeiro de 2018 

9. Contactos 

9.1. Disponibilizamos os seguintes contactos: 

▪ Tiago Carrapato: 965887038 | etjc20@gmail.com 

▪ Quinta das Flores: 934778412 | quinta.flores.ct@gmail.com 

10. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela organização 

 

Bons jogos a todos os participantes ☺ 


