REGULAMENTO
TORNEIO ESCOLA 2018/2019
1. O Circuito Torneio Escola Carcavelos Ténis 2018/2019, é um circuito não oficial,
composto por 3 torneios e um Masters, realiza-se nos campos do Carcavelos Ténis.
1ª Etapa – já realizada
2ª Etapa – já realizada
3ª Etapa – 30 e 31 de Março
Masters – Maio
2. O Torneio destina-se ao Escalão de Sub-6 (misto)/Sub-8 (misto)/Sub-10/Sub-12 e +14
anos masculinos e femininos. São apurados para os Masters os primeiros 20 jogadores
do ranking de cada escalão.
3. Composição dos quadros – Jogadores federados e não federados.
4. Na prova de sub-6 (bolas vermelhas) não haverá limite de ressaltos da bola no solo. Na
prova de sub-6 e na prova de sub-8 (bolas laranjas) a 1ª fase disputa-se em grupos e a
2ª fase em eliminação directa, ambas a jogar nos quadrados de serviço até aos 10
pontos, tendo 1 serviço e com ponto de ouro. Nas provas de sub-10 (bolas verdes)/sub12/+ 14 os quadros são de eliminação directa, com Quadro A e Quadro B (podendo
sofrer alterações consoante as inscrições), ambos jogados à melhor de 5 jogos com
ponto de ouro; em caso de 2/2 será jogado no sistema tradicional de vantagens, sempre
com 2 serviços. Os escalões sub-14 e +14 feminino e masculino são jogados no mesmo
quadro.
5. Caso o número de inscritos seja inferior a 6 jogadores, os jogadores passam a jogar no
escalão acima.
6. Os quadros de Sub-8 serão fechados a 52 jogadores, e os de Sub-10, Sub-12 e +14
Masculinos serão de 64 jogadores, sendo dada prioridade por ordem de inscrição.
7. Todos os jogadores realizam pelo menos 2 jogos; os 3 primeiros lugares de cada
escalão recebem prémios pela sua classificação. Todos recebem prémios pela sua
participação. Cada jogador só pode participar num escalão por etapa.
8. As inscrições podem ser feitas através do seguinte e-mail: info@carcavelos-tenis.com,
até às 20 horas do dia 27 de Março (para a 3ª Etapa). Só serão consideradas as
inscrições que tenham o nome, o clube/colégio e um contacto telefónico. As inscrições
serão aceites por ordem de inscrição, podendo os quadros ser restringidos.
9. O valor da Inscrição é de 10€. Cada jogador deverá regularizar a sua inscrição antes do
início do 1º jogo.
10. O Sorteio será realizado no dia 28 de Março pelas 20 horas no Carcavelos Ténis.
11. Juíz-Árbitro do Torneio: Diogo Azevedo e Directora do Torneio: Paula Freitas.
12. Qualquer caso omisso será da responsabilidade da organização do torneio.
Carcavelos, Março de 2019
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FASE DE GRUPOS – ATRIBUIÇÃO DE PONTOS
Vitória 3 pontos
Derrota 1 ponto
FASE DE ELIMINAÇÃO DIRECTA – ATRIBUIÇÃO DE PONTOS
RONDA
Vencedor
Finalista
Meia-Final
Quartos-de-Final
Oitavos-de-Final
1/ 16 Final
1/ 32 Final
1/ 64
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