
LIGA PADEL 

HEINEKEN 0.0 2021/2022  

REGULAMENTO  

1 – A Liga  

A LIGA HEINEKEN 0.0 2021/2022 do Lisboa Racket Centre é uma competição desportiva de 

padel, aberta a todos os jogadores sócios ou não sócios do LRC. A LIGA é composta por 

várias divisões, com o objetivo de dinamizar a competição, promovendo jogos entre 

praticantes de níveis idênticos.  

 

2 – Condições Gerias 

- Caso um jogador se lesione durante o jogo, automaticamente a dupla perde o encontro. 

- Se a lesão for de longa duração, é possível substituir o jogador após aprovação da 

arbitragem 

- Em cada jogo, se a(s) dupla(s) partilharem uma fotografia nas redes sociais, antes do início 

ou imediatamente após o jogo, mencionando o Lisboa racket centre, a liga e a Heineken pt, 

recebem uma cerveja gratuita no Bar do Clube.  

 

3- Espaço Temporal e Desportivo  

A LIGA HEINEKEN 0.0 2021/2022  realizar-se-á de 6 de Dezembro 2020 a 15 de Julho de 

2022, nos campos de padel do Lisboa Racket Centre.  

4 – Inscrições 

- As inscrições deverão ser efetuadas, obrigatoriamente, em:  

https://www.tietennis.com/Tournaments/liga_padel_heineken_00/Overview 

5 – Condições de Pagamento  

- Os atletas deverão pagar uma taxa de inscrição de 20 euros (oferta de t- shirt). 

- Os jogos da LIGA HEINEKEN 0.0 2021/2022, terão obrigatoriamente que ter lugar nos 

campos do LRC, aplicando-se os seguintes valores: €6,00 pessoa/hora: 2afeira a 6afeira das 

08h00 às 18h00, sábado e domingo e feriados 09h00-20h00 . 

6 – Calendarização dos Jogos  

A organização encarrega-se de divulgar atempadamente, os primeiros jogos da respetiva 

divisão, e a seguir os participantes deverão marcar os jogos seguintes pela app tieplayer na 

página da liga.  

https://www.tietennis.com/Tournaments/liga_padel_heineken_00/Overview


 

7 – Horários dos Jogos  

Os jogadores serão responsáveis pelo agendamento do horário dos seus jogos (segunda a 

sexta das 08h00 às 18h00 e sábado e domingo no horário de funcionamento do clube.)  

8 – Periodicidade dos Jogos  

- Cada jornada terá 15 dias para ser disputada. 

9 – Escalonamento Inicial das Divisões  

O escalonamento inicial dos jogadores pelas divisões da LIGA HEINEKEN 0.0 2021/2022, 

terá os seguintes critérios:  

1. Posição no ranking nacional da Federação Portuguesa de Padel 

2. Nível técnico atribuído pela equipa de padel do LRC. 

10 – Composição e Modificação das Divisões  

- Os atletas serão escalonados por várias divisões com 6 duplas em cada. - Durante 6 

semanas (conforme o calendário), as duplas disputarão os jogos entre si, de forma a 

estabelecer a classificação da respetiva divisão e as correspondentes subidas e descidas de 

divisão.  

- Os 1os e 2os classificados de cada divisão subirão de divisão, os 3os e 4os classificados 

manter-se-ão na mesma divisão e os 5os e 6os classificados descerão de divisão. 

- Nas últimas 6 semanas da competição, as duplas disputarão os seus últimos jogos e será 

conhecida a classificação final da LIGA HEINEKEN 0.0 2021/2022.  

- Cada categoria, mistos, femininos e masculinos terão as suas próprias divisões. 

 

11 – Pontuação dos jogos 

As partidas serão disputadas à melhor de 3 sets, com ponto de ouro, sendo o 3º set super 

tie-break. No final de cada partida, a dupla vencedora, será responsável pela afixação do 

resultado final no Tietennis. 

12 – Bolas 

 

- As bolas utilizadsa nos jogos serão da responsabilidade dos jogadores.  

13 – Pontuação da LIGA 

- A pontuação a utilizar na LIGA HEINEKEN 0.0 2021/2022, será a seguinte: 

Vitória – 3 pontos  

Derrota – 1 ponto 

Falta de Comparência – 0 pontos  



- Dentro de cada Divisão jogam todas as duplas entre si, o que permite uma ordenação 

(primeiro ao sexto classificado de cada divisão), que em caso de empate é decidido pelos 

seguintes critérios: 1o confronto directo, 2o pelo diferencial do número de jogos e 3o pelo 

diferencial do número de pontos.  

 

14 – Arbitragem  

É da responsabilidade das duas duplas em jogo, as decisões e contagem da evolução do 

marcador. Deve imperar a correcta aplicação das regras de padel e o fair-play, em saudável 

competição.  

 

 

15 – Prémios da LIGA 

No final da LIGA HEINEKEN 0.0 2021/2022, serão atribuídos  

os seguintes prémios:  

1o Classificado (1ª Divisão) – Mensalidade de aula de dupla  

1o Classificado da (2ª Divisão) – Mensalidade de aulas de grupo  

1o Classificado das restantes divisões – Oferta de inscrição em Torneio Interno de padel 

LRC  

16 – Organização Diretor: Diogo Schaefer 

Juiz-Árbitro: Meritxell Gasull e Florencia Berraz – Casos Omissos  

Qualquer caso omisso ou alteração, estritamente necessária, será decidido pelo Diretor e 

Juiz-Árbitro da competição.  

 

 


