
 

REGULAMENTO DOS COURTS 
Época 2019/2020  

Disposições para uma utilização mais ampla e correcta 

 A utilização dos courts pode ser feita nas modalidades singulares ou pares. 

Considera-se singular quando o court é ocupado apenas por dois jogadores e pares 

por quatro, simultaneamente. 

 Os courts só poderão ser utilizados para dar/receber aulas ou treinos pelos 

profissionais do Clube de Ténis Quinta das Flores, exeptuando casos devidamente 

autorizados. 

 Considera-se situação de aula ou treino, quando se verifique uma das seguintes 

situações: a) A utilização de um número de bolas superior a oito; b) O reconhecido 

carácter profissional ou semi-profissional de um ou ambos os intervenientes; c) A 

assumpção de uma relação jogador/treinador; d) A grande diferença técnica existente 

entre os dois; e) A regularidade na frequência de tais situações; f) O comportamento, 

no court, que indicie o decorrer de uma aula ou treino. 

 Nenhum jogador poderá entrar no court sem efectuar o check-in, junto do funcionário 

em serviço. Caso um jogador queira continuar a jogar para além do tempo 

previamente marcado, terá de dirigir-se à secretaria e fazer nova marcação antes de 

reiniciar. Caso ultrapasse os 15 minutos do término da hora, terá de efectuar o 

pagamento integral de mais uma hora. 

 As marcações dos courts podem ser feitas telefonicamente, com 72 horas de 

antecedência pelos Membros devidamente registados e poderão ser limitadas a uma 

hora nos períodos compreendidos entre as 18h e as 21h, durante a semana, e das 

9h às 13h aos fins-de-semana e feriados. Os Não Membros só poderão marcar no 

próprio dia e mediante o pagamento antecipado do court. Caso possua uma caução 

de court no valor de 12,00€ poderá marcar via telefone. As marcações anuladas no 

próprio dia terão de ser liquidadas. 

 Em caso da existência de erro na marcação de court, imputável ao funcionário ou a 

outrem, o nome registado na folha das marcações é o que prevalece. 

 Se um court previamente marcado não puder ser utilizado por não se encontrar em 

condições, ou tiver de deixar de ser utilizado por motivos alheios aos jogadores, ficará 

esse campo reservado para hora e dia da semana corrente ou seguinte, a escolher 

pelos utilizadores. Ex.: chuva, com utilização inferior a 30 minutos. 

 Os jogadores deverão apresentar-se com equipamento próprio para a prática do ténis. 

É obrigatório usar calçado com rasto apropriado para este tipo de piso. 

 No court, os jogadores deverão ter um comportamento educado, usar uma linguagem 

correcta e não perturbar os outros jogadores. 

 Todos os casos omissos serão analisados e decididos pelo responsável 
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