
 

Regulamento Torneio Escada Quinta das Flores – 2020 

1. Objectivo 

1.1. Este é mais um evento organizado pelo Quinta das Flores Clube de Ténis que visa a 

competição saudável entre os seus alunos e membros. Estes têm a oportunidade de jogar 

contra diferentes jogadores e estilos de jogo e ainda reforçar as amizades que o ténis pode 

criar. #OTéniséaNossaPaixão! 

2. Inscrições 

2.1. Para proceder à inscrição neste torneio, deverá contactar-nos através dos contactos abaixo 

disponibilizados. Será necessária a criação de uma conta na plataforma TieTennis. 

2.2. As inscrições serão aceites até ao dia 15 de março de 2020 e, assim que seja liquidada, o 

jogador será introduzido na tabela classificativa. 

2.3. Poderão consultar abaixo os valores da inscrição. Jogadores do sexo feminino têm 20% de 

desconto sobre os valores apresentados. O pagamento do mesmo deve ser liquidado logo 

após a realização da inscrição, podendo ser realizado por transferência bancária ou na 

secretaria do clube. 

Inscrição 

 Até 10 de fevereiro  

 14€ M | 18€ NM  

 A partir de 11 de fevereiro  

 16€ M | 20€ NM  

 

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

2.5. Ao inscrever-se, cada jogador aceita o presente regulamento. 

3. Sistema de prova e pontuação 

3.1. Pontuação: à melhor 3 sets, com tie-break aos 6 igual em todos eles. 

3.2. Em caso de desistência 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. 

3.3. Tipo de escada: Customizado 

3.4. O escalonamento inicial será por sorteio realizado a 11 de fevereiro de 2020 com os 

jogadores inscritos até esta data, todos os jogadores que se inscreverem após, irão entrar 

no final da tabela classificativa. 

3.5. O sistema de pontuação considera as seguintes condições: 

▪ Quando um jogador vence outro acima do ranking, passa-o sempre na tabela 

classificativa; 



 

▪ Se o vencedor estiver numa posição inferior, este captura os pontos do jogador 

derrotado; 

▪ Existem ainda mais pontuação a ser distribuída consoante o resultado do jogo: 

o Vitória → 2 pontos 

o Derrota → 1 ponto 

o Sets ganhos → 3 pontos 

▪ Exemplo: Se o vencedor estiver numa posição inferior, ele captura os pontos do 

jogador derrotado, por exemplo, os pontos do jogador A são 23 e os pontos do jogador 

B são 56. O jogador A derrotou o jogador B por 1 set a 0. Ele recebe 2 pontos da 

vitória + 6 pontos pelos sets conquistados + 56 de Pontos capturados. O jogador A 

terá assim 64 pontos e o jogador B fica com 57 pontos. 

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

seguintes: 

▪ Diferença de sets ganhos e perdidos; 

▪ Diferença de jogos ganhos e perdidos; 

▪ Maior número de jogos disputados. 

4. Desafios 

4.1. Os desafios são da inteira responsabilidade de cada jogador, sendo feitos a partir da 

plataforma TieTennis. 

4.2. Datas: início a 15/02/2020 e término a 14/06/2020. Torneio final jogado a 20/06/2020. 

4.3. Um jogador só poderá desafiar outro jogador que esteja 3 posições acima ou 10 posições 

abaixo da sua classificação atual. 

4.4. Pontos de penalidade por recusar desafio: 5 

4.5. Pontos por falta de comparência: 15 pontos 

4.6. Partidas únicas: 3 (um jogador só pode repetir o mesmo adversário passado este nº de jogos) 

4.7. Partidas com os mesmo oponente: 4 (número máximo de partidas jogadas com o mesmo 

oponente durante todo o torneio) 

4.8. Dias de férias: 10 (cada jogador pode estar “ausente” durante 10 dias, isto significa que não 

poderá desafiar nem receber desafios) 

4.9. Dias para agendar o jogo após desafio: 2 

4.10. Dias para jogar após o agendamento: 5 

4.11. Tempo para submeter resultados: 24h 

5. Alugueres de court 
5.1. Os alugueres poderão ser feitos todos os dias das 9h da manhã às 22h da noite. As reservas 

dos courts terão que ser feitas através da plataforma AirCourts. 

5.2. 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 de 3 dias; 

• Nos alugueres de duas horas: 

o Caso o jogo termine antes da hora estipulada, poderão usufruir do court até ao final 

da mesma, o valor liquidado não será devolvido; 

5.3. O valor dos alugueres, por jogador e hora, são:  

Dias de semana  Sábados 
 

Domingos e feriados 

 Das 9h às 18h    Das 9h às 13h  
 

 Das 9h às 22h  

  2€ M | 3€ NM      2,5€ M | 3,5€ NM   
 

  2€ M | 3€ NM   

 Das 18h às 22h    Das 13h às 22h  
    

  2,5€ M | 3,5€ NM      2€ M | 3€ NM   
     

* taxa de luz não incluída. Valor por court/hora: 3,70€ 

 

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

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

6. Prémios de participação 

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

classificados do torneio. A inscrição engloba descontos nos alugueres, oferta do 10º jogo 

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

Poderão ser adquiridos tubos de bolas extra por 7€ na loja do clube. 

7. Contactos 

7.1. Disponibilizamos os seguintes contactos: 

▪ Tiago Carrapato: 965887038 | etjc20@gmail.com 

▪ Francisco Semedo: 964269245 | etjc33@gmail.com 

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

8. Os casos omissos neste regulamento serão averiguados pela organização. 

 

Bons jogos a todos os participantes ☺ 


