LIGA

TOP-PADEL
QUINTA DO FOJO

REGULAMENTO

INFORMAÇÃO GERAL:
A Liga Top-padel Quinta do Fojo será realizada dentro
das seguintes datas:
- Início: 7 de fevereiro de 2022
- Final: 31 de Março de 2022
Aceitaremos inscrições nas seguintes categorias:
- Femininos 4
- Masculinos 4
- Mistos 4
- Masculinos 5
A abertura de cada categoria está sujeita à inscrição
mínima de 5 duplas e a um máximo de 8 duplas;
Estarão portanto garantidos 4 jogos no mínimo a cada
dupla;
O preço total da inscrição na Liga é de 20,00€ por
pessoa*.
- Preço inclui inscrição + 4 jogos
Os jogos da liga terão que ser disputados entre as 12:30
às 14:00 apenas em dias úteis;
Todos os jogos serão disputados no Top-Padel Quinta do
Fojo;
Os jogos da liga não têm direito a carimbo no cartão de
Top-padel;
Os jogos da liga não estão sujeitos a qualquer desconto
extra (de empresa, Top-academy, etc.);
A comunicação com as duplas, assim como a partilha de
informação relativa a classificações será comunicadas via
Whatsapp;
Os jogos terão que ser combinados pelas duplas em
questão, dentro dos horários definidos;
O agendamento da reserva será feito pela organização ou
pelo clube após acordo entre os participantes;
Os vencedores de cada jogo terão um fino de oferta no
Bar do Top-padel Fojo.

INSCRIÇÃO:
A inscrição deve ser efetuada numa das seguintes
formas:
- Nos centros Top-padel (Quinta do Fojo, Fluvial ou
Industrial);
- Para o email: am.toppadel@gmail.com
- Whatsapp ou chamada: +351927364508 (Top-padel
Quinta do Fojo)
Dados necessários no ato de inscrição:
- Nivel (F4, M4, Mx4 ou M5);
- Jogador 1: nome, telemóvel, email;
- Jogador 2: nome, telemóvel, email.
A inscrição deverá ser feita em dupla e a dupla deve ser
mantida até ao fim da liga (excetuando casos
relacionados com lesões descritos abaixo).
Caso um jogador não tenha parceiro no ato da inscrição,
poderá ficar como suplente até outro jogador se
inscrever individualmente.

PREÇOS E PAGAMENTOS:
A inscrição na Liga terá um preço de 20,00€/pessoa;
Este preço inclui a inscrição e os 4 jogos mínimos;
Caso as inscrições na categoria em questão supere as 5
duplas, será cobrado um extra de 4,00€ por cada jogo
além dos quatro mínimos;
Preço mínimo: 20,00€ (categorias com 5 duplas
inscritas);
Preço máximo: 32,00€ (categorias com 8 duplas
inscritas);
O pagamento é individual e terá que ser efetuado na
totalidade no dia do primeiro jogo;
Apenas serão feitas devoluções em situações de lesão
prolongada medicamente justificada.

SISTEMA DE COMPETIÇÃO:
Todos os jogos serão realizados à melhor de 3 sets, sendo
o último um supertiebreak (até aos 10 pontos).
No final de cada jogo, a dupla vencedora terá de
comunicar o resultado final a um dos responsáveis da
Liga ou na receção do Top-Padel Quinta do Fojo.
Regime de pontuação:
- 2 pontos por vitória
- 0 pontos por derrota
- -1 ponto por falta de comparência. O preço do aluguer
não poderá ser devolvido e atribui-se os 2 pontos à dupla
que compareceu.
No final da liga, se houver duplas empatadas, os critérios
de desempate serão:
1. Confronto direto entre as duplas
2. Diferença de jogos ganhos/perdidos
3. Diferença de sets ganhos/perdidos
Todas as informações relativas a jornadas, jogos e
classificações serão partilhadas com os participantes nos
grupos Whatsapp.
Os responsáveis pela organização da Liga Top-padel
Quinta do Fojo são:
- António Mesquita (+351 913 398 750)
- Pedro Castro Ribeiro (+351 910 191 728)

INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS JOGOS:
As reservas terão a duração de 1h30;
Os jogos devem iniciar-se até às 12h40 à semana;
O tempo de aquecimento é de 5 min;
As bolas do jogo serão da responsabilidade da
organização;
Só serão aceites adiamentos de jogos, se forem
comunicados à organização com até 24 horas de
antecedência e com ambas as partes de acordo;
Em caso de falta de comparência sem justificação, o valor
da reserva não poderá ser devolvido, é atribuída derrota
0-6/0-6 e retirado um ponto da classificação à dupla que
falhou;
Todos os jogadores que se encontrem ausentes por
motivo justificável (doença/lesão/viagem), terão de o
comunicar aos responsáveis da Liga;
No caso de ausência prolongada justificada de algum
jogador, a organização poderá substituir o mesmo por
outro jogador do mesmo nível da lista de espera;
Caso uma dupla pretenda desistir a meio da Liga a
mesma será substituída por uma que se encontre na lista
de espera;
Existindo partidas por realizar no final da Liga/fase,
haverá 1 semana de tolerância para a sua realização. Caso
não sejam realizadas, a(s) dupla(s) poderão ser
penalizadas (-1 ponto) e/ou derrota (0-6/0-6);
Caso não seja possível concluir uma partida, as duplas
têm de realizar um ponto de ouro, esperar por vaga num
campo para terminar a partida ou acordar uma outra hora
para o fazer;
Caso se dê um atraso injustificado superior a 15 minutos
que impeça a conclusão da partida e que faça com que
esta tenha de ser terminada num dia diferente, a dupla
que chegou a horas tem o direito a reclamar vitória;
Os atos de anti Fair-play serão punidos com a retirada de
pontos da classificação.

PRÉMIOS E OFERTAS:
1 fino de oferta para cada vencedor de cada jogo.

Prémios vencedores da Liga:
- Cartão Top-padel
- Têxtil Wilson

Sorteio vencedores da Liga:
- 1 raquete Wilson
- 1 Sapatilhas Wilson
- 1 Saco Wilson

Considerando que a Liga pretende ser essencialmente uma
competição social e de convívio, não haverá a presença de
juiz-árbitro durante os jogos. Pede-se portanto aos
jogadores que resolvam de forma amigável (por ex. repetir o
ponto) as possíveis dúvidas que possam surgir durante o
jogo, apelando-se sempre ao fair-play dos jogadores.

BONS JOGOS!

ORGANIZAÇÃO

PARCEIROS

