TÉNIS CLUBE TOMAR
TORNEIO CHALLENGE 15/16
Regulamento
Organização
A organização deste torneio está a cargo do Ténis Clube de Tomar tendo como
responsável Fábio Ferreira. O torneio destina-se a toda a população.

Modalidades
A prova disputa-se na modalidade de singulares e pares.

Funcionamento
O Torneio Challenge tem duas fases: a fase de qualificação e a fase final.
A fase de qualificação é composta pelos torneios sociais do clube. Na modalidade de
singulares são considerados os seguintes torneios:
 Torneio de Abertura
 Torneio 26 Anos TCT
 Torneio de Natal
 Torneio da Páscoa
 Torneio Escada
 Torneio Masters
 Torneio de Encerramento
Na modalidade de pares são considerados os seguintes torneios:
 Torneio do Carnaval
 III Torneio Os Templários
 Torneio Escada
 Torneio Masters
Caso seja anunciado a realização de outros torneios sociais a informação será
atualizada aqui no regulamento e no site do clube. Em cada torneio os atletas recebem
pontos segundo a sua classificação e número de atletas do torneio de acordo com as
seguintes tabelas:

No caso de algum atleta se inscrever e desistir do torneio, por qualquer motivo, após
publicação da ordem de jogos, será automaticamente penalizado em 200 pontos.
Em relação ao Torneio Escada os pontos obtidos para o Challenge são os pontos do
próprio Torneio Escada.
A fase final, realizada no dia 17 de Setembro de 2016 no Complexo Desportivo
Municipal de Tomar, será disputada, no caso do quadro singular, entre os oito atletas
que tiverem obtido mais pontos ao longo da fase de qualificação, consoante o seguinte
quadro competitivo:
1º Classificado
8º Classificado

0

4º Classificado

0

5º Classificado
3º Classificado
6º Classificado

0

2º Classificado
7º Classificado

A fase final terá apenas um quadro no qual poderão ser qualificados quaisquer atletas
dos diferentes quadros dos torneios sociais (sénior, veterano e feminino).
Caso algum atleta qualificado desista será dado lugar ao atleta classificado em nono
lugar na fase de qualificação e por aí adiante.

No caso da modalidade de pares, o quadro será disputado entre os quatro pares que
tiverem obtido mais pontos ao longo da fase de qualificação, consoante o seguinte
quadro competitivo:
1º Classificado
4º Classificado
2º Classificado
3º Classificado

A fase final terá apenas um quadro no qual poderão ser qualificados quaisquer atletas
dos diferentes quadros dos torneios sociais (+16 e Sub16).

Modelo de pontuação dos encontros
Os encontros serão disputados à melhor de três sets, com vantagens, sets normais (até
aos 6) e super-tie-break no terceiro set.
No quadro singular, existirá um encontro entre os semi-finalistas derrotados para
determinar o terceiro lugar.

Atualização de resultados
A atualização dos pontos da fase de qualificação será efetuada após a realização de
cada torneio social anteriormente referido. A classificação, juntamente com alguns
dados estatísticos, será publicada no site do clube (www.tenisclubetomar.com) na
Secção “Torneio Challenge”. Quando terminada a fase de qualificação será também
publicado
o
top
8
na
Página
Facebook
do
clube
(www.facebook.com/TenisClubeTomar)
e
no
fórum
do
clube
(www.tenisclubetomar.com/forum/). A atualização de resultados está a cargo de Fábio
Ferreira.

Inscrições e pagamento
Quando um atleta participa em qualquer torneio social, o mesmo é automaticamente
inscrito no Torneio Challenge. Não haverá qualquer tipo de pagamento para a fase
final deste torneio. A fase de qualificação tem custos associados aos próprios torneios
sociais nos quais serão aplicadas as taxas habituais.

Prémios
No quadro singular, serão oferecidos troféus ao primeiro e segundo lugar e uma
medalha ao terceiro lugar.
No quadro de pares, será oferecido troféu ao primeiro lugar e medalha ao segundo
lugar.
Lisboa, 12 de Outubro de 2015
Diretor da Prova,
Fábio Ferreira

