
 

 

Regulamento do Open das Laranjas 2011 

 

 

1. O Torneio será disputado em courts de piso rápido, sendo jogado com bolas 

da Wilson. 

2. Os jogadores serão os juízes do encontro, mantendo as regras de boa 

conduta e respeito perante o oponente e a competição. 

3. O torneio é composto por um Quadro de Singulares e um Quadro de 

Pares.  

4. Nos sorteios para os Quadros de Singulares e Pares, foi tido em conta os 

resultados dos atletas em Torneios anteriores.  

5. A não comparência até aos 15 minutos após a hora marcada para o jogo, 

implica a derrota nesse jogo. 

6. O  período de aquecimento não pode exceder os 5 minutos para que o jogo 

se faça dentro do horário definido. 

7. Os encontros durante o Torneio serão disputados a 1 Set, será considerado 

«ponto de ouro» aos 40 igual e o Super Tie-Break em caso de igualdade a 6, 

sendo dado a vitória ao 1º que chegar ao 10 pts (Não é pela diferença de 2 

Pts). Excepto a Final que será um Pro-Set.  

8. Em caso de empate na classificação de apuramento, o jogador que no 

encontro jogou com o seu opositor e lhe tenha ganho, ficará na sua frente na 

classificação do seu Grupo. Se mesmo assim continuarem em igualdade, 

então será pela maior diferença de jogos ganhos no(s) Set(s). 

9.   Serão decididos pela Organização, todos os casos não previstos por este 

Regulamento. 

10. 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. 

 



 

11. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsáveis pelo Torneio: 

Luís Remédio e António J. Vale 

  

 


