Regulamento – Circuito Play Tennis
2019/2020
1. APRESENTAÇÃO
O Circuito Play Tennis é uma organização conjunta dos 3 clubes da Escola
de Ténis Jaime Caldeira, jogado nos escalões de sub 8, sub 10, sub 12 e sub
14. Este circuito tem por base a mais recente metodologia "Play and Stay” da
Federação Internacional de Ténis (ITF), onde a introdução da componente
de jogo na aprendizagem dos jovens praticantes tem uma elevada relevância,
tentando assegurar que, independentemente da idade e nível de prática,
comecem desde cedo a “Servir, Jogar e Pontuar”.
Mais do que o sucesso nos resultados, o aspecto mais importante deste
circuito será os jovens jogadores começarem a ter uma base de jogo,
identificar bem as fronteiras do campo, saber a contagem correta dos pontos
e saber lidar com o sucesso/insucesso que um jogo de ténis acarreta.
Sendo este um circuito social, está aberta a participação a jogadores de
outros clubes, estando condicionada a sua inscrição ao nível do mesmo.
Poderão haver casos excepcionais, em que jogadores com idade superior
possam participar no escalão abaixo.

2. ETAPAS
Etapa

Clube

Data

1ª etapa

Quinta das Flores Clube de Ténis

26 e 27 de Outubro

2ª etapa

Clube Tejo

23 e 24 de Novembro

3ª etapa

Quinta das Flores Clube de Ténis

1 e 2 de Fevereiro

4ª etapa

Clube Tejo

29 de Fevereiro e 1 de Março

5ª etapa

Quinta das Flores Clube de Ténis

18 e 19 de Abril

6ª etapa

Clube Tejo

23 e 24 de Maio

MASTERS

Quinta das Flores Clube de Ténis

20 de Junho

* Os Masters apenas se realizarão nos escalões de sub 12 e sub 14
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3. INSCRIÇÃO
3.1. A inscrição deve ser confirmada para o professor Tiago Carrapato
através do seguinte contacto email: etjc20@gmail.com
3.2. O pagamento deve ser realizado na secretaria antes de começar o
primeiro jogo.
➔ Sub 8: 8€
➔ Restantes escalões: Membro: 8 €; Não Membro: 10 €
3.3. Ao inscrever-se, cada jogador aceita o presente regulamento e assume
a sua presença no torneio correspondente. A falta de comparência sem
aviso prévio, obriga a liquidação do valor da inscrição.

4. ESTRUTURA DO TORNEIO
4.1. O circuito será disputado segundo o método Play and Stay da ITF,
onde são ajustadas as bolas, medidas do court e sistemas de
pontuação consoante as idades dos participantes.
Escalão sub 8

Escalão sub 10

Escalão sub 12

Escalão sub 14
Jogado com bolas e courts normais
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5. SISTEMA DE PROVA E PONTUAÇÃO
5.1. Todos os escalões serão jogados num sistema misto com uma fase
de grupos inicial e de seguida uma fase a eliminar, que irá conter um
quadro A e um quadro B, com excepção do escalão sub 8. O escalão
sub 8 será jogado num sistema de grupo, onde todos os jogadores
irão jogar contra todos.
5.2. Em caso de igualdade pontual no final da fase de grupos, 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.

5.3. Todos os jogos serão disputados à melhor de um Short-Set (até aos 4
jogos) com jogo de ouro aos 4 igual.
5.4. O escalão de sub 8 será jogado em encontros com pontuação corrida até
aos 10 pontos, com diferença de dois pontos.

6. PRÉMIOS
6.1. Troféus para o 1º e 2º classificados de cada torneio.
6.2. Serão também entregues outros brindes e ofertas a todos os
participantes.
6.3. Por etapa, será destacado um jogador com o prémio fair-play que irá
distinguir aquele jogador que proporcionou um melhor comportamento
dentro e fora do court.
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7. RANKING GERAL (sub 12 e sub 14)
7.1. Durante todo o circuito, cada etapa pontuará para o ranking geral, sendo
que, no final da época, os primeiros 8 classificados de cada ranking terão
a oportunidade de disputar o Masters.
7.2. A pontuação de cada decorrerá segundo os seguintes critérios:
Classificação

Pontuação

Quadro B

40 pontos
100 pontos
35 pontos
75 pontos
30 pontos
65 pontos
25 pontos
60 pontos
20 pontos
50 pontos
15 pontos
40 pontos
Vitória → 5 pontos
Fase de Grupos
Derrota → 1 ponto
7.3. Os rankings do circuito serão actualizados após a conclusão de cada
Vencedor
Finalista
3º class.
½ final
¼ final
1/8 final

etapa e colocado no facebook e site da Escola.

8. FOTOS E VÍDEOS
8.1. Vão ser capturadas fotos e vídeos dos melhores momentos e partilhados
na nossa página do Facebook.

9. CANCELAMENTO DO TORNEIO
9.1. Em caso de chuva, o torneio será cancelado. Os jogadores serão
devidamente informados e uma nova data será anunciada. Para a nova
data, é dada prioridade na inscrição aos jogadores já inscritos.

Bons jogos a todos os participantes ☺

