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Torneio Escada FIGUEIRA DA FOZ 2017 

01 de Julho a 31 de Dezembro de 2017 

REGULAMENTO 

1 – O torneio escada é uma prova organizada em parceria pelo Padel Club Figueira, André 

Filipe Monteiro Correia e Tiago Filipe das Neves Soares Domingues Pina e, com o apoio da 

Protenis, Lda.. 

2 – A classificação inicial de cada dupla é atribuída através de sorteio. 

3 – Todas as partidas do torneio realizar-se-ão entre os dias 01 de Julho e 31 de Dezembro 

de 2017 e serão exclusivamente disputadas nas instalações do Padel Club Figueira, sitas na 

Rua 1.º de Maio, n.º 50, Chã – Tavarede, Figueira da Foz. 

4 – A prova não tem limite máximo de duplas participantes e está aberta a qualquer 

praticante de Padel, com ou sem filiação na Federação Portuguesa de Padel. 

5 – Para iniciar o torneio, é necessário estarem inscritas pelo menos 10 duplas. 

6 – As inscrições decorrem entre os dias 25 de Junho e 31 de Outubro de 2017, sendo que 

cada nova dupla que se inscreva ficará classificada inicialmente no último lugar da tabela 

classificativa. 

7 – Cada jogador pode integrar apenas uma única dupla.   

8 – Cada participante deverá pagar a título individual a quantia de 15,00 € para participar no 

torneio, sendo que a dupla apenas fica inscrita quando estiver regularizado o pagamento de 

ambos os jogadores que a constituem. Neste valor está incluído um kit de participação e um 

voucher de desconto na compra de material de Padel. 

9 – Os encontros são agendados sob a forma de desafio, ou seja, uma dupla desafia outra. 

10 – Uma dupla pode desafiar qualquer outra dupla inscrita, desde que esta esteja 

posicionada até um máximo de 5 lugares acima do seu na tabela classificativa. 
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11 – Não existe número máximo de desafios. No entanto, um mesmo desafio não pode ser 

repetido no espaço de uma semana (mesma dupla desafiadora e mesma dupla desafiada). 

12 – Cada dupla inscrita tem de realizar pelo menos um encontro por mês. Caso contrário 

descerá 3 posições na tabela classificativa. 

13 – 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, descerão 4 

posições na tabela classificativa. 

14 – Após lançado um desafio, as duas duplas terão de acordar uma data para realizarem o 

encontro no prazo de 8 dias. Caso contrário, ambas descerão 3 lugares na tabela 

classificativa. 

15 – A data e hora do encontro serão marcados por um dos jogadores envolvidos no 

mesmo, via telefone, e-mail ou plataforma de reservas SETTEO disponibilizados pelo Padel 

Club Figueira. 

16 – A falta de comparência de uma das duplas ou de um jogador de uma das duplas 

representará para a dupla em falta uma derrota por 6-0/6-0. 

17 – No final do encontro, o resultado deverá ser transmitido a um dos colaboradores do 

Padel Club Figueira, a fim de ser atualizada no final do dia a tabela classificativa e os 

resultados dos encontros disputados. 

18 – Cada encontro é disputado à melhor de 3 sets, sendo o último – se necessário – jogado 

na forma de super tie-break até aos 10 pontos. 

19 – As alterações na tabela classificativa decorrerão da seguinte forma:  

• Caso a dupla desafiadora vença, passa a ocupar a posição da dupla desafiada e 

a dupla desafiada 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, as posições na tabela classificativa manter-se-ão 

inalteradas. 
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20 – Na receção do Padel Club Figueira estará permanentemente exposta a tabela 

classificativa atualizada diariamente (ou parte dela, começando sempre pelo 1.º 

classificado). No website do Padel Club Figueira (www.padelclubfigueira.pt) estará 

igualmente disponível a tabela classificativa completa, assim como a lista de encontros 

agendados e os resultados dos encontros já disputados, com atualização diária. 

21 – O valor acordado para aluguer de campo é de 3,00 €/hora por cada jogador. 

22 – No final do torneio, haverá entrega de prémios para as seguintes duplas: 

• Dupla com mais encontros realizados; 

• Duplas 1.ª, 2.ª e 3.ª classificadas no final da prova. 

23 – Os participantes são responsáveis pela sua total integridade física antes, durante e 

após os encontros, bem como de se apresentar em perfeitas condições de saúde para a 

prática desportiva. 

24 – Todos os casos omissos neste Regulamento serão analisados pontualmente pela 

organização da prova. 

 

Figueira da Foz, 22 de Junho de 2017       A Organização 

 

___________________________ 

(André Filipe Monteiro Correia) 

 

___________________________ 

(Tiago Filipe Neves S. D.  Pina) 

 

___________________________ 

(Gerente)   


