Torneio Natal 2016/2017
1. O “Torneio Natal 2016/2017” irá ser realizado sob a organização do
Ténis Clube de Tomar, durante os dias 28 e 29 de Janeiro, em piso duro,
nas instalações do Complexo Desportivo Municipal de Tomar.
2. A prova será disputada na modalidade de singulares dos escalões sénior
e veterano, masculino e feminino, e será aberta a todos os jogadores. No
caso do torneio feminino haverá apenas um quadro que juntará seniores e
veteranas.
3. O prazo de inscrições termina no dia 26 de Janeiro (quinta-feira) às
21horas. As inscrições são efetuadas via e-mail através de
tenisclubetomar@gmail.com. Não são aceites inscrições na secretaria do
Complexo Desportivo Municipal de Tomar.
4. No acto da inscrição deverá ser mencionado o nome do atleta, o contacto
de e-mail e telefone e o escalão em que se inscreve. A Organização tentará
satisfazer eventuais solicitações de horários especiais, solicitadas aquando
da inscrição. Solicitações realizadas após a hora do dia limite de inscrição
não serão consideradas.
5. O sorteio será realizado no dia 26 de Janeiro. Os quadros e a ordem de
jogos serão publicados nesse mesmo dia no site do clube
(www.tenisclubetomar.com) e na página Facebook do clube
(www.facebook.com/TenisClubeTomar). Antes do sorteio, será verificado
nos principais sites de meteorologia as previsões do tempo para o dia da
prova. Caso esteja planeado chuva ou aguaceiros, o sorteio não será
realizado e o torneio será adiado.
6. Aquando do sorteio, serão definidos cabeças de série com base na
pontuação atual dos atletas no Torneio Challenge. Em caso de empate, será
tido em conta a pontuação do Torneio Challenge anterior. Se ainda assim
persistir um empate pontual entre dois atletas, o desempate será feito por
sorteio.

7. Na elaboração da ordem de jogos, serão tidas em conta as seguintes
regras:
 Os atletas não podem realizar jogos consecutivos
 Os atletas devem ter duas horas de almoço
Excecionalmente, devido a restrições horárias, poderá não ser possível
cumprir as regras acima mencionadas.
8. Taxa de inscrição: 5€ (para sócios do TCT)
7€ (não sócios)
A taxa de inscrição deverá ser paga antes da realização do 1º encontro. A
taxa de 5€ será aplicada apenas a sócios com quotas de 2013, 2014 e 2015
em dia.
9. O torneio começa às 9h00. No entanto cada jogador poderá consultar o
seu horário de jogo no documento com a ordem de jogos. Portanto os
jogadores podem aparecer apenas à hora marcada para os seus jogos, não
sendo obrigatório todos os atletas comparecerem às 9h00.
10. Antes do inicio de cada encontro será realizado um aquecimento nunca
superior a 5 minutos. A Organização poderá avisar os participantes para
iniciarem o jogo caso o aquecimento esteja a demorar mais que o tempo
estabelecido.
11. O atraso de 15 minutos dos jogadores no campo à hora do seu encontro
poderá ser penalizado com falta de comparência, após análise do(s)
diretor(es) de prova.
12. No caso de estarem presentes duas duplas para entrar em campo à
mesma hora, será dado prioridade à dupla de adversários que tenha
chegado primeiro às instalações.
13. Os encontros serão disputados à melhor de 3 partidas curtasaté aos
quatro com vantagens, com Tie-Break em todas elas. O sistema
competitivo utilizado será o combinado com a realização de grupos
compostos por 4 atletas, passando à fase de eliminação direta os dois
primeiros classificados de cada grupo.
14. Pontuação da fase de grupos:
Na fase de grupos, para efeitos de ordenação dos atletas no respetivo grupo,
são atribuídos 3 pontos à vitória, 1 ponto à derrota e zero pontos à falta de
comparência. Sempre que se verifique um empate entre dois ou mais
atletas, adopta-se o seguinte procedimento:

a) Entre dois atletas - resultado do confronto direto;
b) Entre três ou mais atletas:
Consideram-se apenas os resultados entre os atletas empatados e atendese, pela ordem seguinte, à diferença entre:
i) O número de partidas ganhas e perdidas;
ii) O número de jogos ganhos e perdidos. Após a aplicação deste
critério, caso subsistam dois atletas empatados, aplica-se o
disposto na alínea a).
15. O torneio será jogado com bolas Babolat Gold, estando em cada jogo
três bolas. Serão fornecidas bolas novas sempre que se julgue necessário.
16. No caso de existir quartos de final, os adversários serão sorteados, não
estando pré-definido quais os grupos que cruzam entre si.
17. Se houver algum jogador qualificado para a fase de eliminação direta
ou para alguma fase da eliminação direta e que não consiga estar presente,
ou por lesão ou por outras obrigações, o mesmo será substituído pelo
adversário que ele eliminou, de modo a que seja promovido a realização de
partidas dado ser um torneio social e não oficial. Para efeitos de pontuação
do Torneio Challenge, o jogador substituído irá obter os pontos referentes à
fase em que foi substituído. O jogador substituto será premiado com os
pontos associados à fase em que conseguir chegar após substituir o seu
adversário.
18. Serão fornecidas águas aos atletas. No entanto, apenas será fornecida
uma nova garrafa de água se a anterior for entregue. Deste modo, o
desperdício de água será minimizado.
19. Irá existir um ponto de recolha de tampas. Pede-se a todos os
participantes que após beberem a água das garrafas fornecidas pelo clube
para que as coloquem nesse ponto. No final da época social, serão
entregues todas as tampas recolhidas a uma instituição.
20. Será oferecida, pelo menos, uma banana a cada atleta.
21. No caso de se registarem temperaturas muito elevadas, a pedido dos
atletas, serão colocados chapéus junto às cadeiras dos jogadores de modo a
descansarem à sombra.
22. A Organização colocará cadeiras à disposição de modo a ser possível
ver os encontros à sombra.

23. Serão entregues prémios aos primeiros, segundos e terceiros lugares. Irá
existir um jogo entre os derrotados das semi-finais para averiguar quem
fica em terceiro lugar.
24. O diretor da prova será Fábio Ferreira, pelo qual será analisado e
decidido todos os casos omissos neste regulamento.

