
Regulamento do Torneio de Ténis - Open AJGF 

 

 O Torneio é organizado pela Associação Juvenil Gustavo Filipe, sendo todas as decisões da sua 

inteira responsabilidade; 

 O sorteio irá realizar-se no dia 29 em horário ainda a definir, na sede da AJGF, sendo o resultado 

do mesmo divulgado por email aos inscritos nesse mesmo dia, e publicado na página de 

Facebook da AJGF. Será utilizada a classificação distrital 

(ranking) para a designação dos cabeças de serie, para a 

designação dos jogadores isentos (“Bye”), para o sorteio 

e para a elaboração dos quadros competitivos dos 

torneios CDTA. A eventual atribuição de isenção será 

efetuada pela seguinte ordem: 1º - Aos cabeças de serie, 

por ordem de classificação; 2º - Aos restantes por sorteio. 

A relação entre o número de cabeças de série e o número 

de participantes na prova será a seguinte: (ver quadro) 

 Os jogos terão início no sábado, dia 30, com o primeiro encontro a realizar-se pelas 9h da 

manhã;   

 O conjunto de árbitros será composto por elementos da organização; 

 Cada jogo é decido à melhor de 3 sets curtos (com tie-break aos 4-4), excetuando-se a final que 

se disputa à melhor de 3 sets completos, mas em ambos os casos o 3º set será substituído por 

um “Super tie-break” (até aos 10 pontos com 2 de diferença), sendo que o jogo termina quando 

um jogador atinge 2 sets;  

 Este sistema de pontuação poderá ser alterado em função do número de inscrições, tempo 

disponível para realizar os encontros, ou outro qualquer fator que a organização considere 

relevante, cabendo sempre a esta a decisão dessa alteração; 

 Os horários apresentados para o início de cada jogo são apenas provisórios e indicativos, 

dependendo da duração dos jogos anteriores; 

 Cada participante deve estar presente junto do recinto à hora indicada para o seu jogo, tendo 

uma tolerância de 15 minutos para se apresentar após a hora marcada ou mais tarde. Caso isso 

não se verifique esse jogador será automaticamente eliminado; 

 Antes do início de cada jogo os jogadores têm direito a 5 minutos de aquecimento, procedendo-

se ao início do jogo após esse período; 

 A organização fornece a cada jogador água, uma banana ou uma barrita energética; 

 As bolas de jogo são da responsabilidade da organização; 

 Antes do primeiro jogo de cada participante, este deve ter a sua inscrição confirmada com o 

pagamento do valor da sua inscrição; 

 O preço de inscrição é de 5€; 

 A organização irá fornecer um almoço a todos os participantes no dia 30; 

 Exclusivamente para os participantes que ainda permaneçam em prova no dia 1 de Julho e que 

necessitem, será fornecido alojamento de forma gratuita; 

 Nos casos omissos a organização será a responsável pelas decisões a serem tomadas. 


