
LIGA PROTENNIS

LRC 2022/2023

REGULAMENTO

1 – A Liga

1. A LIGA PROTENNIS LRC 2022/2023 do Lisboa Racket Centre é uma competição

desportiva de Ténis aberta a praticantes da modalidade, sócios ou não sócios do LRC,

promovida pela Equipa Técnica TÉNIS LRC. A LIGA é composta por várias divisões,

com o objetivo de dinamizar a competição, promovendo jogos entre praticantes de

níveis idênticos.

2 – Calendário da Liga

1. A LIGA PROTENNIS LRC 2022/2023 realizar-se-á de 2 de Janeiro de 2023 a 30 de

Julho de 2023, nos campos de Ténis do Lisboa Racket Centre nas seguintes

categorias:
i) Feminino / Masculino

ii) Pares Femininos / Pares Masculinos

iii) Pares Mistos

3 – Inscrições

As inscrições deverão ser efetuadas, obrigatoriamente, em:

https://www.tietennis.com/Tournaments/LigaPROTENNISLRC22_23/Overview

4 – Taxa de Inscrição

1. Pela inscrição na 1ª Edição da LIGA PROTENNIS é devido por cada jogador o

pagamento único de uma das seguintes taxas:
i) inscrição numa única categoria - valor de 20 euros,

ii) inscrição em duas categorias - valor de 35 euros

iii) inscrição em três categorias - valor de 45 euros

5 – Escalonamento Inicial das Divisões

O escalonamento inicial dos jogadores pelas Divisões da LIGA PROTENNIS LRC 2022/2023

será efectuado pela Organização.
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6 – Composição e Modificação das Divisões

1. Cada Divisão será composta por 6 jogadores.

2. Durante 6 semanas (conforme o calendário), os jogadores disputarão os jogos entre

si, de forma a estabelecer a classificação da respectiva Divisão e as correspondentes

subidas e descidas de Divisão.

3. No final de 6 semanas, os 1ºs e 2ºs classificados de cada divisão subirão para a

Divisão imediatamente superior, os 3ºs e 4ºs classificados manter-se-ão na mesma

Divisão e os 5ºs e 6ºs classificados descerão para a Divisão imediatamente inferior.

4. Nas últimas 6 semanas da competição, os jogadores disputarão os seus últimos jogos

e será conhecida a classificação final da LIGA PROTENNIS LRC 2022/2023.

7 – Data e Horário dos Jogos a realizar

1. Os jogadores serão responsáveis pelo agendamento do dia e hora dos seus jogos

(Segunda a Domingo no horário de funcionamento do LRC). Depois de definido o dia

e hora do jogo pelos jogadores, um dos jogadores enviará um e-mail para

tenis@lrc.pt, com indicação do dia e hora definida, cabendo à Organização efectuar a

marcação do court.

2. Caso não haja acordo entre os jogadores para a marcação do dia e hora para o jogo,

caberá à Organização fixar uma data e hora para o referido jogo.

3. Os jogos da LIGA PROTENNIS LRC 2022/2023, terão obrigatoriamente que ocorrer

nos campos de ténis do Lisboa Racket Centre, aplicando-se os seguintes valores:

€6,00 pessoa/hora.

8 – Periodicidade dos Jogos

Os jogos realizar-se-ão obrigatoriamente com uma periodicidade semanal (1 jogo

p/semana).

9 – Pontuação das partidas

1. Os encontros serão disputados à melhor de três partidas, sendo as duas primeiras

sets até aos 6 (seis) jogos, com tie-break aos 6 igual, e a terceira disputada através de

super tie-break, e não terão árbitro.

2. No final de cada partida, o jogador vencedor, será responsável pela afixação do

resultado final na plataforma informática desta competição.
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10 – Bolas

As bolas utilizadas nos encontros são da responsabilidade dos jogadores.

11 – Pontuação da LIGA

1. A pontuação a utilizar na LIGA PROTENNIS LRC 2022/2023, será a seguinte:

Vitória – 3 pontos

Derrota – 1 ponto

Falta de Comparência – 0 pontos

2. Dentro de cada Divisão todos os jogadores jogam entre si (round robin) devendo no
final da prova permitir uma ordenação do primeiro ao sexto classificado em cada
divisão.

3. Em caso de empate entre jogadores da mesma Divisão aplicam-se os seguintes
critérios: 1º confronto directo, 2º pelo diferencial do número de sets e 3º pelo
diferencial do número de jogos.

12 – Arbitragem

É da responsabilidade dos dois jogadores em jogo, as decisões e contagem da evolução do
marcador. Deve imperar a correcta aplicação das regras de Ténis e o fair-play, em saudável
competição.

13 – Prémios da LIGA

1. No final da LIGA PROTENNIS LRC 2022/2023, serão atribuídos prémios (a designar

brevemente):

1ª Divisão Sing (Masc / Fem):

1º lugar e 2º lugar.

2º Divisão Sing (Masc / Fem):

1º lugar e 2º lugar.

1ª Divisão Pares (Masc / Fem / Mistos):

1º lugar e 2º lugar.

1º Classificado das restantes divisões (Sing e Pares).
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14 – Organização

A organização da prova está a cargo do Lisboa Racket Centre sendo designados os

seguintes elementos:

i) Diretor / Juíz Árbitro: Luís Correia

15 – Dever de respeito

1. Os jogadores deverão a todo o tempo respeitar-se mutuamente e jogar todas as

partidas com fair-play, cumprindo as regras da modalidade.

2. Não serão admitidos comportamentos violentos (físicos ou verbais) durante a

permanência dos jogadores no Lisboa Racket Centre, reservando-se a Organização da

prova a desclassificar qualquer jogador que viole o disposto neste regulamento.

16 - Casos Omissos

Qualquer caso omisso neste Regulamento será resolvido pela Organização (Diretor ou

Juiz-Árbitro).
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