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Regulamento do 2º Open Flor de Laranjeira 2022 

 
 

1. Os jogadores serão os juízes do encontro, mantendo as regras de boa conduta e respeito 

perante o oponente e a competição. 

2. O torneio será jogado por uma fase de Grupos e em que os apurados por Grupo passarão 

para as meias finais do Quadro de Principal.  

3. O torneio inicia às 15h00 de sábado, 15 de outubro do corrente ano, a não comparência 

até aos 15 minutos após a hora marcada para o jogo, implica a derrota nesse jogo. 

4. O período de aquecimento não pode exceder os 10 minutos para que o jogo se faça dentro 

do horário definido. 

5. Os encontros da categoria de Masculinos e Femininos serão disputados por um Pro Set (até 

aos nove por diferença de dois), com ponto de ouro em vantagens. Sendo que aos oito 

igual será jogado com um tie break, em que o primeiro a chegar aos 7 ganha sem 

necessidade de diferença de dois pontos.  

6. Para a classificação de apuramento por Grupos, será dado três pontos à equipa vencedora 

e um ponto à equipa derrotada. Para situação de não realização do encontro, por falta de 

comparência ou por lesão, a equipa vencedora ganha por 6/0, sendo atribuído três pontos 

à equipa vencedora e zero pontos para equipa vencida. Para apuramento nos Grupos das 

duplas apuradas para as meias finais, ter em conta o seguinte: 

 A pontuação máxima; 

 Em caso de empate na pontuação, desempate por resultado direto; 

 Se não for opção de desempate o ponto anterior, diferença entre jogos e ganhos e 
perdidos; 

 Se não for opção de desempate o ponto anterior, o número de jogos ganhos; 

 Se não for opção de desempate o ponto anterior, o número de jogos perdido; 

 E por último, será por regra a determinar pelo Director de Prova. 
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7. Serão decididos pela Organização, todos os casos não previstos por este Regulamento.

8. A Organização reserva-se o direito de alterar o Regulamento no seu todo ou em parte, 

obrigando-se a comunicar a todos os jogadores as alterações introduzidas. 

9. A Organização está disponível para responder a qualquer questão que entendam colocar e 

apreciará todas as dúvidas e reclamações que lhe forem apresentadas, sendo soberanas as 

suas decisões. 

 

 

 

Responsável pelo Torneio: 
Luís Remédio 

  
 


