
Regulamento – Circuito Oriente/Approach 

2019/2020 

1. APRESENTAÇÃO 

O Circuito Approach e o Circuito Oriente é uma organização conjunta dos 3 

clubes da Escola de Ténis Jaime Caldeira, jogado no escalão sénior 

masculinos de nível intermédio e avançado, respectivamente. Estes têm 

como objectivo garantir um ambiente mais competitivo do que é habitual e 

uma oportunidade para conhecer novos jogadores. Em todos os torneios, os 

jogadores terão a oportunidade de jogar pelo menos 2 a 3 encontros em cada 

torneio. 

Nesta nova época, apresentamos um formato inovador que consiste na 

realização de dois torneios de quadro aberto, em que se poderão encontrar 

todos os jogadores de ambos os circuitos, juntando-se assim às já habituais 

etapas. 

 

2. INSCRIÇÃO 

2.1. A inscrição deve ser confirmada junto do organizador: 

 Torneios: Prof. Tiago Carrapato – etjc20@gmail.com  ou 965887038 

(sms ou Whatsapp); 

 Circuito Approach: Prof. André Lameiras – etjc28@gmail.com ou 

961640398 (sms ou Whatsapp); 

 Circuito Oriente: Prof. Artur Guerreiro – etjc15@gmail.com ou 

918261173 (sms ou Whatsapp). 

2.2. O pagamento deve ser realizado na secretaria antes de começar o 

primeiro jogo. 

 Torneios: membros 13€ | Não Membros 15€ | Só jantar 7€; 

 Etapas: Membros 10€ | Não Membros 14€. 

2.3. 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. 
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3. ETAPAS 

Etapa Circuito Clube Data 

Torneio 
Abertura 

Oriente/Approach Quinta das Flores Clube de Ténis 18/Outubro/2019 

1ª etapa 
Approach Clube Tejo 15/Novembro/2019 

Oriente Clube Tejo 22/Novembro/2019 

2ª etapa 
Approach Clube Tejo 17/Janeiro/2020 

Oriente Clube Tejo 24/Janeiro/2020 

3ª etapa 
Approach Quinta das Flores Clube de Ténis 6/Março/2020 

Oriente Quinta das Flores Clube de Ténis 13/Março/2020 

4ª etapa 
Approach Clube Tejo 17/Abril/2020 

Oriente Clube Tejo 24/Abril/2020 

5ª etapa 
Approach Clube Tejo 8/Maio/2020 

Oriente Clube Tejo 15/Maio/2020 

Torneio 
Encerramento 

Oriente/Approach Quinta das Flores Clube de Ténis 5/Junho/2020 

MASTERS Oriente/Approach Clube Tejo 21/Junho/2020 

 

4. NÍVEL 

A organização enquadra os jogadores por níveis. As inscrições nos torneios do 

Circuito Oriente respeitam os seguintes critérios: 

 Atribuição de nível por parte da organização; 

 Ser vencedor do Circuito Approach na época anterior ou ter ganho 2 

torneios na presente época; 

 Estar classificado no Ranking Geral dos Circuitos entre os 20 primeiros 

(critério válido só após estar concluída a primeira etapa do Circuito 

Oriente) 

 Na ausência de jogadores dentro do top 20 para uma das etapas 

estabelecidas no planeamento do circuito, os jogadores serão convidados 

a participar, respeitando a hierarquia do ranking.  
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Os jogadores considerados de nível Oriente pela organização não podem 

participar no Circuito Approach. 

 

5. DESISTÊNCIAS/FALTAS DE COMPARÊNCIA 

5.1. O cancelamento da inscrição deve ser comunicado 24h antes do começo 

do torneio; 

5.2. Existe uma tolerância de 10 minutos para cada jogo; 

5.3. A não comunicação do cancelamento da inscrição do jogador dentro do 

prazo estipulado obriga à liquidação da respectiva taxa de inscrição. 

 

6. SORTEIO 

6.1. Cabe à organização a realização do torneio e a ordem de jogos. 

Ambos serão divlgados antes do início do torneio no site e redes 

sociais. 

 

7. SISTEMA DE PROVA E PONTUAÇÃO 

7.1. As etapas serão jogadas 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. 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 jogos ganhos e perdidos. 

7.2. Os torneios serão jogados num sistema a eliminar, com quadro A e 

quadro B. 

7.3. Todos os jogos serão disputados à melhor de um short-Set (até aos 4 

jogos) com jogo de ouro aos 4 igual. 

7.4. A organização poderá comunicar outros sistemas de prova e pontuações 

consoante o número de inscrições. 
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8. RANKING GERAL 

8.1. Existirá um ranking geral que engloba todas os torneios e etapas de 

ambos os circuitos. Paralelamente, haverá também um ranking do 

circuito approach. 

8.2. 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. Poderá ainda haver um Masters B, com os jogadores 

classificados entre a 9.ª e 16.ª posições dos rankings. 

8.3. A pontuação de cada etapa decorrerá segundo os seguintes critérios: 

Classificação Pontuação C. Oriente 
Pontuação C. 

Approach 

Vencedor 500 250 

Finalista 300 150 

SF 180 90 

QF 90 45 

Fase de Grupos 
Vitória  10 
Derrota  2 

Vitória  10 
Derrota  2 

 

8.4. A pontuação de cada torneio decorrerá segundo os seguintes critérios: 

Classificação Pontuação – Quadro A Pontuação – Quadro B 

Vencedor 1000 50 

Finalista 600 30 

SM 360 18 

QF 180 9 

R16 90 5 

R32 45 - 

 

8.5. Os rankings do circuito serão actualizados após a conclusão de cada 

etapa e colocado no facebook e site da Escola. 
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9. PRÉMIOS 

9.1. Troféus para o 1º e 2º classificados de cada torneio/etapa e para o 

vencedor de cada um dos Rankings. 

9.2. Serão também entregues outros brindes e ofertas a todos os 

participantes. 

9.3. 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. 

 

10. FOTOS E VÍDEOS 

10.1. Vão ser captadas fotos e vídeos dos melhores momentos e 

partilhadas na nossa página do Facebook e Instagram. 

 

11. CANCELAMENTO DO TORNEIO 

11.1. 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  


