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Torneio Escada Cantanhede

REGULAMENTO GERAL

TORNEIO ESCADA CANTANHEDE 2012/2013
Designa-se por “torneio escada” porque qualquer jogador, ao longo do ano, à medida que vai
fazendo jogos e consoante os resultados obtidos, vai subindo e descendo a escada do ranking,
tendo como objetivo, no final do torneio, atingir o tão almejado nº 1. Quanto mais jogos fizer e
mais vitórias conseguir, melhor será o seu ranking. O torneio é de nível amador e joga-se em
regime universal, ou seja, é aberto a todos os participantes interessados, independentemente
do seu nível de jogo, idade e sexo. O objetivo maior é promover o convívio salutar entre
jogadores do CETC e permitir que conheçam outros jogadores, outras formas de jogar,
independentemente do seu nível de jogo, e enriqueçam o seu ténis, num ambiente de
competição amigável e de nível amador, de forma a que joguem cada vez melhor.
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I

INSCRIÇÕES

1. As inscrições estão abertas a todas as idades e é necessário ser ou fazer-se
sócio do CETC/aluno da escola de ténis do CETC.
2. As inscrições deverão ser feitas através da ficha de inscrição colocada na
secretaria do clube/website/Facebook até ao dia 2 de Novembro de 2012.
3. Todas as inscrições após este dia são igualmente possíveis e válidas, mas
entram para a última posição (rank) do quadro.
4. A inscrição deverá ser complementada com o registo no site
http://www.globaltennisnetwork.com que é a plataforma web onde se fará a
gestão de todo o torneio e a interação entre todos os jogadores e a
organização. Todas as instruções necessárias serão dadas pela Comissão
Organizadora.
5. A inscrição tem o preço de 5,00 EUR (a pagar à comissão organizadora) e só se
torna válida após a validação do pagamento e confirmação, por email, por
parte da organização.
6. O torneio tem início a partir de 5 de Novembro 2012 e decorre até 30 de Junho
2013.

II

ORDEM INICIAL

1. A ordem inicial do quadro do torneio escada é decidida de acordo com os
seguintes critérios:
- Os jogadores inscritos dentro do prazo estabelecido inicialmente
serão colocados no quadro mediante sorteio (nas edições futuras, já haverá
histórico para atribuição de ranking).
- Todos os jogadores que se inscreverem após o sorteio serão
colocados conforme previsto no ponto I.3.
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III
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JOGOS

1. Os jogos são, obrigatoriamente, realizados nos campos do CETC
2. Os encontros são realizados à melhor de 3 partidas com “tie-break” em todas.
Se for desejo dos jogadores e caso haja acordo mútuo, o terceiro set pode ser
jogado em super tie-break. Caso não haja acordo de ambas as partes, segue-se
a regra normal, isto é, é jogado um terceiro set normal com tie-break.
3. Aplicam-se as regras oficiais da Federação Portuguesa de Ténis (FPT). Havendo
dúvidas, os jogadores podem consultar, pessoalmente ou por email, o juízárbitro oficial da prova (António Garrido), credenciado pela FPT, ou a Comissão
Organizadora.
4. As bolas para o encontro são fornecidas pelo desafiador.
5. O aluguer do campo (quando aplicável) é pago, a meias, por ambos os
jogadores.
6. Os horários da semana em que haverá courts disponibilizados pelo CETC a
título gratuito para os jogadores inscritos no torneio serão divulgados
atempadamente em local próprio. Qualquer dúvida, contactar por favor a
Comissão Organizadora.
7. Todo o torneio pode ser acompanhado
em http://www.globaltennisnetwork.com, através de newsletters para a
mailing-list do torneio, na página do Facebook dos amigos do CETC, no site do
CETC e/ou nas instalações do CETC.

IV

COMO PROCEDER AO DESAFIO

1. Regras simples, disponíveis em http://www.globaltennisnetwork.com no
espaço relativo ao Torneio Escada de Cantanhede (Ladder ID: 4132). É necessário o
registo prévio no site. Esta plataforma web fará a gestão automática de toda a
prova. Alguma dúvida, consultar o documento RESUMO DAS REGRAS, em anexo,
ou contactar a Comissão Organizadora.

V

REGRAS DOS DESAFIOS

1. Regras simples, disponíveis em http://www.globaltennisnetwork.com no
espaço relativo ao Torneio Escada de Cantanhede (Ladder ID: 4132). É necessário o
registo prévio no site. Esta plataforma web fará a gestão automática de toda a
prova. Alguma dúvida, consultar o documento RESUMO DAS REGRAS, em anexo,
ou contactar a Comissão Organizadora.

VI

FASE FINAL: MASTERS

1. Se justificado, poderá haver lugar à realização de um MASTERS, a realizar no
fim de semana de 29 e 30 de Junho, e anunciado com pelo menos 2 meses de
antecedência em relação ao término do torneio.

VII

PENALIZAÇÕES
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1. Regras simples, disponíveis em http://www.globaltennisnetwork.com no
espaço relativo ao Torneio Escada de Cantanhede (Ladder ID: 4132). É necessário o
registo prévio no site. Esta plataforma web fará a gestão automática de toda a
prova. Alguma dúvida, consultar o documento RESUMO DAS REGRAS, em anexo,
ou contactar a Comissão Organizadora.

VIII

PRÉMIOS

Os primeiros classificados serão premiados com troféus alusivos ao
torneio.
A Comissão Organizadora estima recolher apoios para a angariação de
mais e melhores prémios e para a organização de um encontro no final,
com almoço/jantar convívio, onde decorrerá a cerimónia de entrega de
prémios.
Todos os apoios conseguidos pelos jogadores, ao longo do ano, serão
também muito bem-vindos. Irão beneficiar a qualidade do torneio, logo,
todos os participantes.
O dinheiro recolhido pelas inscrições será integralmente utilizado para os
prémios e meios de divulgação do torneio, conforme relatório de
despesas apresentado no final do evento.
A Comissão Organizadora vai informando os jogadores sobre as novidades
que vão surgindo.

A Comissão Organizadora do Rolland Garrido
COROGA 2012/2013
rollandgarrido@gmail.com
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