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Regulamento

1. O Torneio Escada de Pares é disputado no Clube Ténis Paço do Lumiar em Lisboa, devendo todos
os jogos realizarem-se, obrigatoriamente, nos “courts” do clube.

2. O Torneio Escada de Pares está aberto a jogadores do sexo masculino e feminino, maiores de 15
anos.

3. A participação no torneio está sujeita ao pagamento de uma taxa de inscrição, com os seguintes
valores:

Atletas do sexo feminino e atletas com idade compreendida entre os 15 e os 18 anos:

Sócio: 10 euros

Não sócio: 20 euros

Outros:

Sócio - 15€

Não sócio – 25€

4. Os jogadores e jogadoras que tenham efectuado a sua inscrição no torneio escada de singulares
(misto ou feminino) estão isentos de taxa de inscrição no torneio escada de pares.

5. Os preços do aluguer dos campos, por encontro, são os seguintes:

Sócio - 3€ (com quotas regularizadas no momento da realização dos jogos)

Não Sócio - 5€

Luz artificial – 3.5€ por cada 30 minutos de utilização

6. A reserva dos campos deverá ser realizada com no máximo 7 dias de antecedência para o
número de telefone 965486199. O cancelamento poderá ser efetuado até 24h antes do jogo, caso
contrário, será cobrado o aluguer do campo.

7. Os jogos serão realizados sem recurso a desafios, bastando que 4 jogadores inscritos no
torneio combinem informalmente uma partida.



8. A formação das equipas é livre, no entanto, sugere-se para promover um maior equilíbrio,
entre pares, que o jogador com o nível calculado de pares mais elevado faça equipa com o
jogador com o nível calcula- do de pares mais baixo.

Figura 1 – O nível a ser considerado, para a formação das equipas, é o nível calculado de
pares

9. O número de pontos a atribuir dependerá do número de sets e jogos ganhos. Assim, temos:

• Pontos por vencer partida: 50

• Pontos por vencer set: 10

• Pontos por vencer jogo: 1

Por exemplo, para um resultado de 6-4, 4-6, 1-0, cada elemento da equipa vencedora
amealhará 81 pontos (50+20+11), enquanto que os elementos da equipa derrotada somarão,
cada um, 20 pontos (10+10).

10. Os jogos serão disputados à melhor de 3 sets, com tie-break a 6 jogos nos dois primeiros sets. O
terceiro set é disputado no formato de super tie-break, vencendo a equipa que primeiro atinja os 10
pontos. (é opcional a utilização de ponto de ouro).

11. As bolas para o jogo poderão ser fornecidas por qualquer das equipas, devendo as mesmas
apresentarem-se em boas condições.

12. Os resultados de cada encontro deverão ser submetidos na plataforma por qualquer um dos
elementos da equipa vencedora num prazo máximo de 24 horas após a realização do encontro.

13. Todos os jogadores inscritos do torneio devem manter as informações de contacto atualizadas
e refletidas no perfil do jogador.

14. A gestão de resultados e classificações, assim como dos contactos dos jogadores participantes
é efetuada via internet, no site www.globaltennisnetwork.com com o seguinte link direto para o
torneio:

https://www.globaltennisnetwork.com/network/ladder-league/home/2969_15039-
torneio-escada-pares-ctpl-2022-2023

15. Todos os casos omissos serão resolvidos pelo juiz-árbitro, Sr. Frederico Anão.

http://www.globaltennisnetwork.com/

