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REGULAMENTO TORNEIO ESCADA CLUBE TÉNIS PAÇO DO LUMIAR 
 

15/09/2011 a 31/05/2012 
 

Regulamento: 
 
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 - 25€ 
Sócio - € 15 
 

A inscrição pode ser paga diretamente na secretaria do clube/escola ou  
por Transferência Bancária para o seguinte NIB: 0033 0000 45323215663 05  
(Tem de ser identificado com o nome do jogador). 
 
Aluguer do campo – 2,5€ (sócio) e 4€ (não sócio) por encontro. 
Caso seja necessário luz – 3€ 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. O torneio desenrola-se entre 1 de Setembro de 2011 e 30 de Maio de 2012 (fase regular). 
O Masters terá lugar num fim-de-semana do mês de Junho de 2012. 

 
5. Os prémios serão os seguintes no Torneio Escada. 

 
- 1 caixa de bolas para os 2 jogadores com mais jogos realizados em cada mês. 
- Troféu para os três primeiros classificados. 
- Troféu para os dois primeiros classificados no Masters do Torneio Escada. 
- Prémios pontuais ao longo do torneio, que visam incentivar e premiar a realização de jogos. 
 
Em caso de empate no número de jogos realizados num mês entre dois ou mais jogadores, 
considera-se vencedor aquele que tenha efectuado mais jogos no mês imediatamente anterior. 
Se, ainda assim subsistir o empate, considera-se vencedor aquele que tenha efectuado mais 
jogos durante todo o torneio. Se ainda assim subsistir o empate considera-se vencedor, aquele 
que primeiro tenha efectuado o último jogo no mês em causa. 
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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. 
 
Os jogos devem ser efectuados no prazo máximo de 30 dias após a aceitação do desafio, 
sendo automaticamente cancelados em caso de não realização nesse prazo. 

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 4 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 4 posições acima dele. 

 
11. Um jogador somente pode jogar com um adversário se este jogador não foi o jogador do 
seu último encontro. 
 
12. Os jogos são disputados à melhor de 3 sets, com tie break a 6 jogos iguais nos dois 
primeiros sets. O terceiro set é disputado na modalidade de super tie break, vencendo o 
jogador que primeiro atinja os 10 pontos com uma vantagem de dois pontos sobre o 
adversário, ou, caso isso não suceda, o jogador que atinja um número de pontos superior, com 
vantagem de dois pontos sobre o adversário  
 
É adoptado o seguinte sistema para determinar a posição do jogador na escada: 

Leap Frog Plus: Este sistema atribui pontos, quer ao vencedor, quer ao vencido. Visa-se 
encorajar os jogadores a efetuarem o maior número de jogos possível com vista a melhorarem 
o seu ranking na escada. O número de pontos que cada jogador recebe por cada encontro 
realizado é determinado da seguinte forma: 

a) Se o vencedor é o jogador com melhor ranking recebe 27 pontos (correspondendo ao 
número máximo de jogos possíveis – 7-6; 7-6; 1-0), menos o número de jogos que o 
seu adversário venceu; 

b) Se o vencedor é o jogador com pior ranking, o seu número de pontos na escada passa 
a ser o número de pontos do vencido, antes do jogo, acrescidos de 27 pontos, menos o 
número de jogos que o seu adversário venceu; 

O vencido recebe sempre 1 ponto por cada jogo que venceu. 
 

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: 
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O Paulo ganha ao João 6-4, 6-4. 
O Paulo tinha 40 ponto e o João tinha 32 pontos. 
O Paulo tem agora 40 + 27 - 8 = 59 pontos. 
O João tem agora 32 + 8 = 40 pontos. 
 
14. Após o encontro, o vencedor submeterá o resultado. 
 
15. 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). 
 
 
16. As bolas para o jogo serão da responsabilidade do jogador desafiante, devendo as mesmas 
estar em boas condições. 

 
17. 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. 

 
18. 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/2672-
torneio-escada-ctpl-2011-2012-lisboa 
 
Existirão Links para estas páginas no site do Clube na secção Torneio Escada. 
 
19. Todos os casos omissos serão resolvidos pela organização do torneio. 
    

                          


