TORNEIO ESCADA
REGULAMENTO
Disposições Gerais
1 – O Torneio Escada é uma prova organizada pelo Padel Clube Alcobaça;
2 – Todos os jogos serão exclusivamente disputados nas instalações do Padel Clube de
Alcobaça, sitas na Rua Professor Bernardo Correia Almeida Lote 3 2460-015 Alcobaça, entre
os dias 1 de Outubro de 2018 e 31 de Março de 2019;
3 – Torneio aberto a todos os jogadores/as de Padel, com ou sem filiação na Federação
Portuguesa de Padel. O Torneio não tem limite máximo de duplas participantes;
4 – Para iniciar o Torneio, é necessário estarem inscritas pelo menos 10 duplas;
5 - Os alugueres, por jogador, no âmbito deste torneio serão 5€ por 1h00, 7,5€ por 1h30 e 10€
por 2h00.
6 – Os jogos deverão ser disputados em dois sets e um super tie break até aos 10 pontos, em
caso de necessidade de desempate;
7 – A publicação dos resultados será feita no site do clube através de um link criado para o
efeito.

Inscrições
1 – As inscrições deverão ser feitas entre o dia 15 de Agosto e 31 de Janeiro de 2019 para o
email geral@padelclubealcobaca.com, sendo que cada nova dupla que se inscreva, ficará
classificada inicialmente no último lugar da tabela classificativa;
2 – As inscrições serão feitas por dupla. O preço das mesmas será de 15€ por jogador, sendo
que a dupla só fica inscrita quando o pagamento de ambos os jogadores estiver regularizado.
Neste valor está incluído uma camisola do torneio;
3 – Cada jogador pode integrar apenas uma única dupla.

Desafios
1 – Os encontros são agendados sob a forma de desafio, ou seja, uma dupla desafia outra;
2 – Cada dupla participante pode desafiar qualquer outra dupla classificada até um
determinado número de posições acima da sua posição no ranking, consoante o número de
inscritos (conforme abaixo indicado). E pode desafiar qualquer dupla classificada abaixo;

3 – O número de posições, acima ou abaixo, que cada dupla poderá desafiar será definido da
seguinte forma:
- até 10 duplas: 2
- entre 10 e 15 duplas: 3
- entre 15 e 25 duplas: 4
- acima de 25 duplas: 5
4 – Cada dupla só pode ter um desafio em aberto;
5 – A dupla que desafia deve escolher a dupla a desafiar através da tabela de classificação
presente no site do clube;
6 – O desafio deverá ser comunicado através do whatsapp do torneio notificando os desafiados
e dando conhecimento à organização através do email geral@padelclubealcobaca.com;
Existirá um grupo WhatsApp apenas para os participantes no Torneio.
7 – Após lançado um desafio, as duas duplas terão que acordar uma data para a realização do
encontro, no prazo máximo de 7 dias, sob pena de ambas as perderem 10 pontos;
8 – Caso uma dupla não aceite um desfio, perde 10 pontos na tabela classificativa;
9 – Assim que ambas as duplas estiverem de acordo quanto à data e hora do encontro, é da
responsabilidade de quem desafia confirmar por email o agendamento do jogo, marcação do
campo e levar as bolas de jogo;
10 – A falta de comparência, de uma das duplas ou de um jogador de uma das duplas,
resultará para a dupla em falta uma derrota por 6-0/6-0;
11 – No final do encontro, o resultado final deverá ser comunicado a um dos Colaboradores do
Padel Clube Alcobaça, a fim de ser atualizada a tabela classificativa e os resultados dos
encontros;
12 – Cada dupla poderá tirar uma semana (7 dias consecutivos) de férias, em que
não poderá ser desafiada, durante cada etapa.
13 – Nenhuma dupla participante pode ser desafiada pela mesma dupla duas vezes
consecutivas.
14 – Não existe um limite máximo de desafios, cada dupla pode realizar os desafios que
entender, tendo em atenção os dois pontos seguintes;
15 – Cada dupla inscrita tem de realizar pelo menos um encontro por mês. Caso contrário
perde 10 pontos na tabela classificativa;
16 – Todas as duplas que ocupem os 10 primeiros lugares da tabela classificativa, têm de
realizar no mínimo 2 encontros no espaço de um mês. Caso tal não se verifique, serão
penalizados 10 pontos na tabela classificativa.

Classificação
1 - A classificação das duplas no início será feita de acordo com a ordem de chegada das
inscrições;
2 - As alterações na tabela classificativa ocorrerão da seguinte forma:
a) Quando a dupla desafiada está acima da dupla desafiadora

- Caso a dupla desafiadora vença, passa a ocupar a posição da dupla desafiada que
desce uma posição, o mesmo acontecendo a todas as duplas que se encontrem, entre
as posições da dupla desafiadora e da dupla desafiada.
- Caso a dupla desafiada vença, ganha 3 pontos da vitória e dupla desafiadora soma 1
ponto da derrota;
b) Quando a dupla desafiada está abaixo da dupla desafiadora
- Caso a dupla desafiada vença, passa a ocupar a posição da dupla desafiadora que
desce uma posição, o mesmo acontecendo a todas as duplas que se encontrem, entre
as posições da dupla desafiadora e da dupla desafiada.
- Caso a dupla desafiadora vença, ganha 3 pontos da vitória e dupla desafiada soma 1
ponto da derrota;
Exemplo: Se os vencedores estiverem numa posição inferior, eles capturam os pontos da
dupla derrotada. A dupla A tem 25 pontos e a dupla B tem 42 pontos. A dupla A derrotou a
dupla B, recebe 3 pontos da vitória + 42 pontos capturados, ficando com 45 pontos. A dupla B
mantém os 42 pontos + 1 ponto da derrota, ficando com 43 pontos.
3 - Em caso de empate no maior número de jogos realizados os fatores de desempate serão:
- Maior número de vitórias totais
- Maior número de vitórias entre os jogadores empatados
- Maior número de sets vencidos
- Menor número de sets perdidos
- Dupla com mais idade

Substituição de Jogadores
1 - Cada dupla poderá substituir um dos seus jogadores de forma permanente durante o
Torneio, unicamente por motivos profissionais ou a existência de uma lesão. O jogador
substituto não deverá estar inscrito no Torneio.

Prémios
1 – Prémio para a dupla com mais encontros realizados.
2 – Prémio para as duplas classificadas em primeiro, segundo e terceiro lugar do Torneio.

Notas Finais
1 - O presente regulamento poderá sofrer as alterações necessárias no âmbito da competição,
as quais serão devidamente comunicadas aos jogadores;
2 – Os participantes no Torneio são responsáveis pela sua total integridade física, antes,
durante e após os encontros, bem como de se apresentarem em perfeitas condições de saúde
para a prática desportiva;
3 - Todos os casos omissos no regulamento serão resolvidos pela Organização.
4 – Todas as questões disciplinares serão resolvida pela Organização.

