Circuito Social “UMA RAQUETA POR UM SORRISO”
10/01/2011 a 10/12/2011

REGULAMENTO
O Circuito realizar‐se‐á em QUATRO clubes de ténis de Lisboa, somando três OPENS, e
um MASTERS. Neste último participam os oito melhores classificados dos três
torneios.
O circuito está aberto aos seguintes Jogadores:
Singulares
Género: Masculino e Feminino mais de 14 anos
INSCRIÇÃO
As inscrições deverão ser efectuadas nos Clubes onde a prova decorrerá, através dos
respectivos emails dos mesmos,
Em circunstâncias excepcionais a inscrição pode ser feita directamente para o e‐mail
do projecto raqueta por sorriso (raqueta.sorriso@gmail.com), até 3 dias antes do inicio
do torneio e até às 20h.
A inscrição em cada prova tem o valor de 15€ (Quinze Euros).
O valor da inscrição por jogador será repartido do seguinte modo: 5€ para o clube que
Disponibiliza as instalações para a realização da prova e 10€ para a campanha de ajuda
Humanitária.
Nota: O participante terá um desconto de 3€ no pagamento da taxa de inscrição em
Cada torneio, caso faça uma entrega de material desportivo para entregar na
Federação Guineense de Ténis, roupas, leite em pó e brinquedos ao Orfanato Casa
Emanuel e Material médico para o Hospital Casa Emanuel e aos Médicos do Mundo.
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OPENS
Todos os torneios do Circuito serão compostos por duas fases:
• 1ª Fase ‐ Sistema grupos, jogam todos contra todos. Os dois melhores classificados
de cada grupo seguem para o quadro principal;
• 2ª Fase – Quadro Principal, eliminação directa.
O MASTERS realizer‐se‐á no final do Ano (Dezembro) onde participarão os 8 melhores
classificados do Circuito “UMA RAQUETA POR UM SORRISO”. Disputar‐se‐á também
em sistema de grupos e os dois atletas melhores classificados de cada grupo jogarão
uma semi‐final que dará acesso à final do Masters.
OPENS ‐ Todos os encontros da 1ª fase são disputados apenas a um short‐set
(Diferença de 2 jogos). E os encontros da 2ª fase são disputados à melhor de 3 shorts‐
set.
MASTERS – os encontros disputados na fase de grupos são disputados apenas a um
short‐set (Diferença de 2 jogos). A semi‐final e a final são disputados à melhor de 3
shorts‐set.
As bolas serão fornecidas pela organização
Os jogadores serão os árbitros dos encontros, mantendo as regras de boa conduta e
respeito perante o oponente e a competição, aplicando os procedimentos para jogos
sem árbitro de cadeira da ITF.
O período aquecimento não deverá exceder os 5 minutos para que o jogo se inicie
dentro do horário definido.
Os jogadores terão que respeitar com rigor o horário das respectivas partidas
marcadas pela organização. Após 15 minutos do início da partida poderá marcar‐se
falta de comparência (FC) aos jogadores que excederem o tempo referido, implicando
a derrota nesse jogo e não haverá direito ao reembolso do valor da taxa de inscrição.
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DURAÇÃO, LOCAL, HORA E SUPERFICIE
O Circuito terá a duração dum ano, Janeiro a Dezembro.
A organização do Circuito tem planeado para o ano corrente as seguintes provas:
• 1º OPEN ‐ “UMA RAQUETA POR UM SORRISO”
Local: CT Paço do Lumiar;
Data: 9 de Abril 2011;
Superficie: Terra;
Director da Escola: Prof. DANIEL FLORES MARQUES
• 2º OPEN ‐ “UMA RAQUETA POR UM SORRISO”
Local: CT Olaias;
Data: 5 de Junho 2011;
Superficie: Duro;
Director da Escola: Prof. Teresa Dias
• 3º OPEN ‐ UMA RAQUETA POR UM SORRISO
Local:
Data: Setembro 2011;
Superfície:
Diretor da Escola:
• MASTERS‐ “UMA RAQUETA POR UM SORRISO”
Local: ET José Mário Silva;
Data: 4 de Dezembro 2011;
Superfície: Duro;
Director da Escola: Prof. José Mário Silva
Os torneios terão a duração de 1 dia incluindo Masters das 9 da manhã às 20h. Caso
não seja possivel terminar o torneio no tempo regulamentado passará para o dia
seguinte.
Cada encontro deve disputar‐se no mesmo dia, só são permitidas interrupções ou
adiamentos, por motivo de força maior, tais como condições meteorológicas adversas.
As partidas serão reatadas assim que estiverem restabelecidas as condições ideais.
As partidas deverão ter inicio à hora indicada no calendário. O descanso do atleta
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dependerá diretamente da duração do seu encontro.
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Classificação dos jogadores no Circuito será ordenada pelos pontos conquistados.
Em todos os encontros serão atribuídos pontos, mediante a fase que o jogador
alcance, acumuláveis, tanto para o Circuito “UMA RAQUETA POR UM SORRISO” como
para o RANKING GERAL MY BREAK POINT 2011*.
* Para conquistar pontos para o Ranking Geral My Break Point terá que ser
um Jogador My Break Point.
A classificação do Circuito será atualizada nos sites dos respectivos organizadores.
PRÉMIOS
Os prémios serão os seguintes:
OPEN
‐ Troféu para os dois primeiros classificados de cada OPEN;
‐ Oferta dum tubo de bolas TECNIFIBRE CLUB para os finalistas;
‐ T‐shirts My Break Point/Vivafit para os finalista;
‐ Set cordas oferecido pela Ferfilténis.
MASTERS
‐ Troféu para os dois primeiros classificados MASTERS;
‐ Oferta duma Smartbox para o vencedor;
‐ Oferta de Polos My Break Point para os finalistas;
‐ Oferta dum tubo de bolas TECNIFIBRE CLUB para o finalista vencido;
‐ T‐shirts Vivafit para os dois finalistas;
‐ Set cordas oferecido pela Ferfilténis.
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RESPONSABILIDADE
A organização é totalmente alheia a qualquer indisposição ou lesão por parte dos
participantes antes, durante e após as partidas realizadas. O participante é responsável
pela sua total integridade física antes, durante e após os encontros bem como deverá
se apresentar em perfeitas condições de saúde para a prática desportiva.
Qualquer caso omisso será da responsabilidade da organização do circuito.
Lisboa, 15 de Fevereiro de 2011
João Pereira
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