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Regulamento
1º Torneio de Padel

I TORNEIO  SOCIAL DA FEIRA DE SÃO MATEUS NO JF79 SPORTS CENTER

Dias 3 e 4 de setembro de 2022
1. Vai-se realizar o I Torneio Feira S. Mateus organizado pela JF79 SPORTS CENTER 
nos dias 3 e 4 de setembro de 2022.

2. Local 
A prova disputar-se-á em 3 campos inddor no complexo JF79 SPORTS CENTER (3 
courts cobertos indoor) junto ao complexo das piscinas do Príncipe Perfeito.

3. Horário
O torneio terá início na Sábado, dia 3 de Setembro às 9h00.

4. Inscrições
A prova será disputada nas vertentes pares masculinos (Nível 2, 3 e 4) na feminina 
(Nível 3 e 4) , as inscrições serão limitadas com 60 duplas segundo as categorias 
abaixo indicadas:
 M2 - 12 duplas
 M3 - 12 duplas
 M4 - 12 duplas 
 F4 - 12 duplas

5. Prémios 
Para cada categoria serão atribuídos prémios monetários aos vencedores (1º lugar) 
e ao 2º lugar, conforme a seguir indicado:
 M2 – 90€ | 50€
 M3 – 80€ | 45€
 M4 – 70€ | 40€
 F4 – 50€ | 30€
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6. Taxas de Inscrição
15€ (Desconto de 5,00 € até dia 20 de agosto de 2022 (quinta-feira) até às 15h00 do 
dia no site www.feirasmateus.pt, após esta data o valor de inscrição passará a ser 
20€ terminando as inscrições até 27 de Agosto. 
As inscrições só serão consideradas válidas quando devidamente pagas pelos 2 
jogadores de cada dupla. 
Qualquer jogador poderá inscrever-se sem a necessidade da licença FPP para o ano 
em curso esteja atualizada.

7. Sistema de Competição
Numa primeira fase os encontros serão jogados da seguinte maneira: mediante o 
número de inscrições, haverá uma fase de grupos onde os pares jogam num 
sistema de todos contra todos (Sistema Round Robin).
Na fase de grupos, os jogos serão disputados até aos quartos de �nal (inclusive): à 
melhor de 3 sets com ponto de ouro, sendo o desempate decidido por um super 
tie-break:
 - Meias �nais e Final: melhor de 3 sets sem ponto de ouro, sendo o    
 desempate  decidido por  um set normal sem ponto de ouro.

Em caso de empate nos grupos, o critério de desempate é o seguinte:
 ● Confronto Direto;
 ● Diferença entre jogos ganhos e perdidos entre os pares em situação de   
     empate;
 ● Número de jogos ganhos entre os pares em situação de empate;
 ● Sorteio. 

Na fase seguinte será num sistema de eliminatória. A Meia-�nal e Final são 
jogadas à melhor de 3 partidas com “Tie-Break” nas duas (2) primeiras, sendo a 
terceira partida um “Super Tie-Break” (até 10 pontos, com diferença de 2). Os 
horários dos jogos serão de�nidos pela organização e não podem ser alterados. 
Todos os participantes devem estar disponíveis nas datas e horas marcadas para 
os seus jogos.
A não comparência de um dos elementos, passados 15 minutos da hora marcada, 

pode implicar falta de comparência da dupla, e é penalizada com a pontuação 
máxima para a dupla adversária. O período de aquecimento de cada partida terá o 
tempo limite de 5 min, após o qual deverá ser iniciada a partida.

8. Sorteio
O sorteio dos jogos será realizado no Indoor JF79 SPORTS CENTER, depois de 
fecharem as inscrições para o torneio, até às 18h do dia 27 de agosto e os quadros 
serão divulgados na página de facebook do JF79 SPORTS CENTER e da Feira de São 
Mateus com o limite máximo de 3 dias antes do início do torneio.

9. Organização
 ● O torneio será disputado de acordo com as regras o�ciais da FPP.
 ● Haverá um Diretor de Prova – Nuno Pestana (+351 917618972). 
 ● Qualquer caso omisso ao presente regulamento será decidido pela   
     Organização e pelo Diretor de Prova.
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