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TORNEIO ESCADA CLUBE TÉNIS PAÇO DO LUMIAR/ ET FLORES MARQUES 

 
1/09/2010 a 30/04/2011 

 
Regulamento (actualizado a 9/12/2010): 
 
1. O Torneio Escada é disputado no:  
  
Clube Ténis Paço do Lumiar em Lisboa.  
  
2. O Torneio Escada está aberto aos seguintes jogadores:  
  
Singulares  
Género: Masculino e Feminino  
  
3. Existem Taxas de Inscrição de Participação no Torneio Escada.  
  
Inscrição:  
Não Sócio - 20€  
Sócio - € 15  
  
Apenas após pagamento será validada a sua inscrição no Torneio.  
  
Aluguer do campo – 5€ por encontro.  
Caso seja necessário luz – 2,50€ por cada 30 minutos de utilização.  
  
Os alugueres podem ser marcados com 7 dias de antecedência para o seguinte   
Nº de telefone: 217584580 / 965486199  
  
Eles só podem ser desmarcados até 24h antes do encontro/marcação, caso contrário haverá 
lugar a pagamento do aluguer do campo  
  
4. Este Torneio Escada começará dia 1 de Setembro de 2010 e terminará dia 30 de Abril de 
2011.  
  
5. Os prémios serão os seguintes no Torneio Escada.  
  
- 1 caixa de bolas para os 2 jogadores com mais jogos realizados em cada mês. 
Em caso de empate, o prémio será atribuído ao jogador que primeiro tiver completado o último jogo do mês. Se, ainda 
assim, subsistir um empate, o prémio é atribuído ao jogador que primeiro tiver completado o penúltimo jogo do mês e 
assim sucessivamente. 

- Troféu para os três primeiros classificados.  
- Troféu para os dois primeiros classificados no Masters do Torneio Escada.  
  
6. Este Torneio Escada está aberto a todos os jogadores, mas todos os encontros têm de ser 
jogados nos campos do Clube de Ténis do Paço do Lumiar.  
  
7. Os jogadores têm 7 dias para aceitar ou declinar um desafio antes que esteja declinado 
automaticamente.  
  
8. Cada vez que um jogador declina um desafio, perderá 40 pontos.  
  
9. Os jogadores podem ter até 3 desafios antes que possam aceitar um desafio novo. Isto inclui 
os desafios que foram aceites mas não jogados.  
  
10. Um jogador somente pode jogar com um adversário 3 posições acima ou abaixo dele. 
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11. Um jogador somente pode jogar com um adversário se este jogador não foi o jogador do 
seu último encontro.  
  
12. Antes do início do Torneio será feito um sorteio com todos os inscritos para definir o 1º 
escalonamento do Torneio Escada, a partir daí quem entrar irá para o último lugar do Torneio.  
  
13. Será usado o seguinte sistema para calcular a posição de um jogador no Torneio Escada.  
  
Sistema “Leap Frog Plus”:   
  
Quando um jogador ganha, toma a posição do seu oponente no ranking escada.   
Este sistema concede pontos não somente aos vencedores, mas concede aos vencidos 
também.   
Isto incentiva os jogadores a jogar encontros para manter a sua classificação no ranking 
escada.   
O número 27 representa o número máximo de jogos que poderiam ser jogados num encontro 
(7-6,6-7,1-0).   
  
Como funciona:  
  
13.1. Se o vencedor é o jogador que têm classificação mais elevada recebe 27 pontos menos o 
número de jogos que o vencido ganhou, adicionado dos pontos actuais.  
  
13.2. Se o vencedor é o jogador que têm classificação mais baixa, os seus pontos anteriores 
será substituído pelos pontos do seu adversário mais 27 pontos adicionais, menos o número de 
jogos que o vencido ganhou.  
  
13.3. Os vencidos recebem sempre 1 ponto por cada jogo que ganham.  
  
Exemplo 1:  
O Paulo ganha ao João 6-3, 6-2  
O Paulo tinha 42 pontos, o João tinha 56 pontos  
O Paulo tem agora 56 + 27 - 5 = 78 pontos  
O João tem agora 56 + 5 = 61 pontos  
  
Exemplo 2:  
O Paulo ganha ao João 6-4, 4-6, 1-0 (10/7)  
O Paulo tinha 40 pontos, João tinha 32 pontos  
O Paulo tem agora 40 + 27 - 10 = 57 pontos  
O João tem agora 32 + 10 = 42 pontos  
  
Nota: Os encontros são disputados à melhor de 3 partidas, com tie-break ao 6/6 nas 2 
primeiras partidas, e super tie-break na 3ª partida (até aos 10 pontos com vantagem de 2 
pontos). 
  
14. No caso de não haver acordo por parte dos jogadores quanto a uma data para execução do 
encontro, os mesmos serão compulsivamente efectuados aos sábados a partir das 14 horas 
(em função de disponibilidade de aluguer).  
  
15. Após o encontro, o vencedor submeterá o resultado.  
 
16. No caso de não ser possível terminar o encontro, quer por razões climatéricas, falta de luz, 
ou ao terminus do aluguer do campo (aconselha-se sempre um mínimo de 2 horas de aluguer), 
deverão ambos os jogadores registar o resultado até ao momento, e proceder a nova 
marcação de campo por forma continuarem o encontro. 
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17. As bolas para o jogo serão da responsabilidade do jogador desafiante, devendo as mesmas 
estar em boas condições.  
 
18. Na impossibilidade de se efectuar o encontro 21 dias após a colocação do desafio, o 
jogador desafiante pode solicitar ao Juiz Árbitro da prova a marcação compulsiva do encontro, 
ou a anulação do desafio.  
18.1 No caso de marcação compulsiva o Juiz Arbitro informará ambos os jogadores da data e 
hora do encontro (de acordo com a alínea 14 deste regulamento), cabendo ao jogador 
desafiante proceder à marcação do campo. Caso o encontro não seja efectuado por ausência 
de marcação, o Juiz Arbitro procederá à anulação do desafio. 
18.2 No caso de anulação do desafio, nenhum dos jogadores será penalizado. 
18.3 O Juiz Arbitro da prova poderá também proceder à anulação de um desafio após ter 
comunicado aos jogadores a demora prolongada na execução do encontro, e seja detectada a 
ausência de intenção por parte de ambos os jogadores em efectuarem o encontro. 
 
19. Todos os membros do Torneio Escada devem manter as informações de contacto 
actualizadas. Se mudar de números de telefone ou de endereços de email, deve actualizar o 
seu perfil, para que outro membro possa contactá-lo e para poder receber notificações por 
email.  
  
20. A gestão de resultados e classificações, assim como dos contactos dos jogadores 
participantes é efectuada via internet no site: www.globaltennisnetwork.com  com o seguinte 
link directo para o torneio:  
http://www.globaltennisnetwork.com/tennis-ladders/ladders/tennis-ladder-page/ladder/1685-
torneio-escada-ctpl-2010-2011 
 .   
Existirão Links para estas páginas no site do Clube na secção Torneio Escada.                       


