REGULAMENTO DE TÉNIS
5 e 6 de Novembro de 2011

ARTIGO 1º
INTRODUÇÃO
Os IV Jogos Desportivos do Direito – 2011 integram um conjunto de modalidades, nas quais se
inclui o Ténis, cuja actividade se desenvolve com base no presente Regulamento.

ARTIGO 2º
VARIANTE
O Torneio de Ténis é realizado nas seguintes variantes:
- Singulares Femininos;
- Singulares Masculinos;

ARTIGO 3º
LOCAL DO TORNEIO
O Torneio de Ténis realiza-se no Estádio Nacional do Jamor (Av. Pierre de Coubertin, Cruz
Quebrada – Oeiras).

ARTIGO 4º
BOLAS DE JOGO
Cada participante deve apresentar 3 bolas para os jogos.

ARTIGO 5º
EQUIPAMENTO DOS PARTICIPANTES
O equipamento dos participantes deve ser adequado à prática do Ténis: sapatos de ténis,
calções / saias ou calças de treino, t-shirt/pólo.

ARTIGO 6º
SISTEMA DE COMPETIÇÃO
Os Torneios disputam-se em duas fases, podendo ser ajustado o sistema de competição, em
função do número de indivíduos/equipas inscritas.
6.1. 1ª FASE
a) As equipas são agrupadas em séries de 3, 4 ou 5, através de sorteio.
b) Em cada série, todas as equipas jogam entre si (sistema de poule a 1 volta).
c) A classificação é apurada tendo em conta a pontuação obtida no total de jogos efectuados.
d) Pontuação: Vitória - 2 pts; Derrota - 1 pt; Falta de Comparência - 0 pts.
e) Em caso de igualdade pontual entre duas ou mais equipas, utilizam-se os seguintes critérios
de desempate:
i. O resultado dos jogos entre as duas equipas envolvidas;
ii. Maior média de idades dos elementos das equipas.
6.2. 2ª FASE
A 2ª Fase é definida em função do número de equipas inscritas, podendo realizar-se em
sistema de eliminatórias ou agrupando os mesmos classificados de cada um dos grupos, de
forma a apurar o 1º e 2º, 3º e 4º e assim sucessivamente.

6.3. Os jogos decidir-se-ão à melhor de 3 sets e cada set será disputado á melhor de 5 jogos,
com tie-break aos 4 igual. Caso haja necessidade de realizar um 3º set, este será um “super
tie-break” até aos 10.
Realizar-se-á uma competição de individuais, que terá o mesmo regulamento.

ARTIGO 7º
ARBITRAGEM
A arbitragem/contagem é feita pelos jogadores.

ARTIGO 8º
REGRAS DO JOGO
São aplicadas as Regras Oficiais da Federação Portuguesa de Ténis não alteradas pelo
presente Regulamento.

ARTIGO 9º
CLASSIFICAÇÕES
As classificações são definidas em função do modelo competitivo aplicado.

ARTIGO 10º
PRÉMIOS
São atribuídos Medalhas aos três primeiros classificados dos Torneios de Singulares (Fem. e
Masc.).

ARTIGO 11º
CASOS OMISSOS
Todos os casos omissos serão resolvidos pela Organização do Torneio.

