
CIRCUITO SOCIAL  

MARTINHAL 2021/2022  

REGULAMENTO  

1 – O CIRCUITO  

O circuito social Martinhal 2021/2022 do Lisboa Racket Centre é uma competição 

desportiva de ténis, padel e squash aberta a todos os jogadores sócios ou não sócios do 

LRC. O circuito é composto por vários níveis, dependendo da etapa. Os níveis são 

identificados quando o cartaz da etapa é publicado.  

 

2 – Condições Gerais 

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

encontro. 

- No caso de torneio de pares ou de padel, caso um jogador se lesione após fecho das 

inscrições, poderá ser possível alterar a dupla após aprovação do diretor de prova e juiz 

arbitro.   

- No caso de torneio de singulares, ténis ou squash, após pagamento de inscrição, caso um 

jogador se lesione o valor é creditado para utilização em serviços do clube ou para torneios 

futuros.  

 

3- Espaço Temporal e Desportivo  

O circuito social Martinhal 2021/2022  realizar-se-á nos dias 24 de outubro 2020, 22 de 

janeiro e 28 de maio 2022.  

4 – Inscrições 

- As inscrições deverão ser efetuadas, diretamente na plataforma TiePlayer (Torneios – 

Procurar Torneios – Circuito Social Martinhal -  Desejo participar)  

No caso de torneio de pares ou padel, os jogadores deverão associar-se ao seu parceiro. 

Caso não tenha parceiro ou dificuldade em inscrever-se em dupla/par por favor enviar email 

para atividades@lrc.pt indicando que já efetuou a inscrição e pedir para se associar ao seu 

par. 

- Prazo limite para inscrições:  17/01 às 15h00. 

 

 

 

mailto:atividades@lrc.pt


4 –Condições de Pagamento  

- O valor por jogador para 1 categoria €20.00 

- Inscrição em 2ª categoria €15.00 

- As inscrições terão de ser pagas até dia 18 /01às 13h00 

 

5 – Calendarização dos Jogos  

A organização encarrega-se de divulgar o horário dos jogos na plataforma tietennis até dia 

19/01 às 16h00. 

 

6 – Horários dos Jogos  

- Os jogos terão inicio às 09h00 e terminam às 21h00. Os horários são dependentes das 

categorias e da modalidade. 

- Existem várias categorias em cada modalidade, com horários diferentes. Apenas jogadores 

que joguem duas categorias jogarão ao longo de todo este horário.  

- No padel, o torneio será disputado por tempo. Cada jogo terá duração de 60 minutos. 

Mistos jogará das 09h00 às 15h00, femininos e masculinos das 14h00 às 20h00. 

 

11 – Pontuação dos jogos 

- Ténis: Open masculinos, femininos e pares. A pontuação do torneio de ténis dependerá do 

número de inscritos. Quadro. 

- Squash: Open masculinos e femininos. As partidas serão disputadas à melhor de 5. PAR 

11, best of 5. Quadro. 

- Padel: As partidas serão disputadas por tempo. Duração de 60 minutos com ponto de ouro. 

Cada categoria terá 4 grupos com 3 duplas. A melhor dupla de cada grupo disputa a meia 

final, seguida da final.  

 

12 – Arbitragem  

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

marcador. Deve imperar a correcta aplicação das regras da modalidade e o fair-play. 

 

 



13 –Diretores de prova e árbitros 

 Padel 

Diretor Prova: Meritxell Gasull 

Juiz-Árbitro: Florencia Berraz  

Ténis 

Diretor Prova: Rodrigo Freitas 

Squash 

Diretor Prova: António Gomes 

Qualquer caso omisso ou alteração, estritamente necessária, serão decididos pelo Diretor e 

Juiz-Árbitro da competição.  

 

 

 


