Regulamento Circuito Social APA 2020
1. O Circuito Social APA 2020 é composto por 11 torneios regulares e um Masters final.
2. Poderão participar no circuito os jogadores federados pelo clube ou jogadores convidados pela
direcção. Todos os restantes jogadores podem-se inscrever, ficando a sua participação sujeita a
aprovação por parte da direcção.
3. Os torneios serão realizados ao Domingo (1 por mês, excepto em Agosto), sendo obrigatória a
sua finalização no mesmo dia. Apenas será adiado por condições climatéricas adversas ou por
indisponibilidade do juiz-árbitro.
4. O torneio é realizado num escalão único, independentemente da idade e do sexo.
5. Todos os encontros são disputados a 1 Set, com tie-break aos 6/6.
6. O torneio é disputado em formato misto. Primeiro em formato de grupos (compostos por 3, 4 ou
5 jogadores, dependendo do número de inscritos), e seguidamente por eliminação directa, sendo
disputado um quadro pelos jogadores apurados (primeiros dois) denominado Séria A e outro pelos
jogadores não apurados, Quadro B.
7. Em caso de duplo empate no grupo, passará em primeiro lugar o vencedor do confronto directo.
Em caso de triplo empate o critério de desempate será o seguinte:
1. Maior diferença positiva entre jogos ganhos e perdidos, resultante dos encontros entre os
3 jogadores.
2. Jogador que mais jogos ganhou, resultante dos encontros entre os 3 jogadores.
3. Jogador que melhor resultado obteve com o 1º ou 4º classificado do grupo.
3.1
Caso o empate persista entre 2 jogadores: confronto directo entre ambos.
3.2
Caso o empate persista entre os 3 jogadores é apurado o melhor classificado.
8. O valor da inscrição é de 10,00€. O clube fornece as bolas para os encontros e a água (2 por
jogador se necessário).
9. O aquecimento terá a duração máxima de 10 minutos no primeiro encontro de cada jogador e de
6 minutos nos restantes. Este é uma norma importante a respeitar para que o tempo de espera
entre os jogos não seja demasiado longo.
10. Disputarão o Masters A os primeiros 8 classificados da classificação geral. O Masters B do 9º
ao 16º classificado e o Masters C é aberto a todos os restantes jogadores.
11. Em termos de classificação final, serão contabilizados os pontos dos melhores 10 torneios
regulares e a pontuação obtida nos Masters. Com a restrição que, após finalizado o Masters, só se
poderão ultrapassar na classificação final jogadores do mesmo Masters.
12. Para a classificação final antes do Masters será retirada a pontuação do pior torneio para quem
participou nas 11 etapas.
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13. Para a classificação final antes do Masters será retirada a pontuação do pior torneio para quem
participou nas 11 etapas.
14. A pontuação de cada torneio é a seguinte:
Grupos:
Vitória: 3 pontos
Derrota: 1 ponto
Quadro Principal:
⅛ final: 3 pontos
¼ final: 5 pontos
½ final: 9 pontos
Finalista: 13 pontos
Vencedor: 18 pontos
Quadro B:
4º: 1 ponto
3º: 1 pontos
Finalista: 2 pontos
Vencedor: 3 pontos
15. Se alguns grupos tiverem menos jogadores que outros, estes receberão pontos extra para não
serem penalizados:
1º classificado do grupo: +3 pontos
2º classificado do grupo: +2 pontos
3º classificado do grupo: +2 pontos
4º classificado do grupo: +1 ponto
16. Todos os jogadores terão de adoptar uma boa conduta desportiva tanto dentro como fora do
court, para preservar o bom ambiente do torneio. Caso este aspecto não seja respeitado, a
direcção guardo o direito de expulsar o jogador do circuito.
17. Os quatro primeiros lugares da classificação final serão premiados com voucher estadia Hotéis
em Portugal.

Urb. Vale das Laranjeiras, Rua Virgílio Ferreira, 56
Montenegro, 8005-227 Faro

www.teniseucalipto.com / info@teniseucalipto.com

