
 

Todos os casos omissos serão resolvidos pelo Juiz árbitro e pela Organização da prova 

 

TORNEIO BPI TÉNIS E PADEL 2015 

CLUBE DE TÉNIS DO ESTORIL 

Regulamento-Padel 
 
O Torneio BPI Ténis e Padel realiza-se 31 de Outubro, 1 e 8 de Novembro no Clube de Ténis do Estoril. 
 

1. Inscrições 

 As inscrições estão abertas na secretaria do Clube de Ténis do Estoril ou via email geral@playpadel.pt até 
48 horas antes do início de cada prova. As inscrições recebidas por email só serão válidas após a devida 
confirmação do Play Padel.  

 
O pagamento das inscrições ao Clube (€12,50 euros por Jogador e por modalidade, em que 2,50€ 
reverterá a favor de uma Instituição de Solidariedade Social) será efectuado na secretaria. O número 
mínimo de inscrições para cada modalidade e por escalão deverá ser de oito equipas. 
 

2. Sorteio 

 O sorteio será efectuado 36 horas antes do início de cada prova no Clube de Ténis do Estoril e será afixado 
no Clube. Os participantes deverão informar-se atempadamente da hora do jogo. 

 
3. Configuração do Torneio 

O torneio realizar-se-á nas seguintes datas: 

- dia 31 de Outubro : eliminatórias pares senhoras, níveis III e IV 
 : eliminatórias pares homens, níveis III e IV 
 : eliminatórias pares mistos, níveis III e IV 

- dia 1 de Novembro : eliminatórias pares senhoras, nível II 
 : eliminatórias pares homens, nível II 
 : eliminatórias pares mistos, nível II 

- dia 8 de Novembro : finais de todas as modalidades e de todos os níveis 

 
As finais serão disputadas à melhor de 3 sets, sendo que o 3º set (caso haja) será um super tie break. 
 
Passam os 2 primeiros de cada grupo. 
 
Sistema de desempate: primeiro – confronto directo; segundo – jogos ganhos; terceiro – tie-break  
(caso continuem empatados) 
 
Cada dupla jogará no mínimo 2 jogos. 

 
4. Ordem dos Jogos 

Os jogadores deverão informar-se da ordem de jogos. 
 

5. Falta de Comparência 

 Depois da marcação dos jogos, não será feita nenhuma alteração. A não comparência de um dos 
elementos da equipa 15 minutos após a hora marcada, será considerada “falta de comparência”. 

 
6. Prémios 

 Serão atribuídos prémios às equipas finalistas durante o cocktail, que terá lugar no dia 8 de Novembro de 
2015, após a realização das finais. 

 
7. Organização 

 A organização da prova é da responsabilidade do Play Padel, do Clube de Ténis do Estoril e do BPI, sendo o 
Juiz árbitro a nomear pela Direcção Técnica. 


