TORNEIO ESCADA
NORMAS DE FUNCIONAMENTO PARA A ÉPOCA 2013/2014
1 – Disponibilização de courts para jogos do torneio-escada
1.1 – Utilização dos courts:
- Dois courts, de terça-feira a sexta-feira, das 10 às 12 horas e das 14 às 21 horas;
- Dois courts, ao sábado, durante o horário de funcionamento do clube;
- Dois courts ao domingo e feriados, durante o horário de funcionamento do clube;
1.2 – Antes da entrada em campo, os jogadores deverão proceder ao pagamento, na secretaria
do clube, de 1 Euro, por jogador e por encontro, independentemente do dia e da hora a que o
mesmo ocorrer;
1.2 – Para além do disposto no ponto anterior, sempre que se recorra a iluminação artificial,
os jogadores em campo serão também responsáveis pelo seu pagamento, à taxa em vigor,
junto da secretaria;
1.3 – A quantidade de campos e os horários disponibilizados para o torneio-escada, podem
sofrer alterações pontuais, por força do normal funcionamento das atividades do clube.
2

– Reservas

2.1 - Os jogadores que, no âmbito do torneio escada, pretendam usar os courts, devem efetuar
reserva dos mesmos previamente, na secretaria, não tendo direito de preferência sobre outras
reservas que tenham sido feitas anteriormente.
2.2 – É possível efetuar pré-reservas de courts, com a antecedência máxima de 8 dias. No
entanto, a pré-reserva só passará a efetiva, desde que seja confirmada no dia anterior, até às
20 horas, junto da secretaria. Caso não seja confirmada, perderá o direito à reserva.
2.3 – Se os jogadores faltarem, após reserva efetuada neste âmbito, e não comunicarem o
facto à secretaria, pelo menos 1 hora antes da utilização, ficam sujeitos ao pagamento da taxa
normal de utilização dos courts.
3

– Duração
A presente edição do Torneio Escada funcionará de 1 de Outubro de 2013 a 25 de Junho
de 2014.
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