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LIGA SQUASH 

NEW TEXTILES LRC 2019/2020 
 

REGULAMENTO 
 

1 – A Liga 

A LIGA SQUASH NEW TEXTILES LRC 2019/2020 do Lisboa Racket Centre é 
uma competição desportiva de Squash, aberta a todos os jogadores sócios 
ou não sócios do LRC, promovida pela Equipa Técnica SQUASH LRC. A LIGA é 
composta por várias divisões, com o objetivo de dinamizar a competição, 
promovendo jogos entre praticantes de níveis idênticos. 
 

2 – Espaço Temporal e Desportivo 

A LIGA SQUASH NEW TEXTILES LRC 2019/2020 realizar-se-á de 23 de 
Setembro de 2019 a 15 de Julho de 2020, nos campos de Squash do Lisboa 
Racket Centre. 
 

3 – Inscrições 

As inscrições deverão ser efetuadas, obrigatoriamente, em:  

https://www.tietennis.com/Tournaments/LIGASQUASH19-20/Overview 

 

4 – Condições de Pagamento 

- Os atletas deverão pagar uma taxa de inscrição de 15 euros (oferta de t-
shirt). 
- Os jogos da LIGA SQUASH NEW TEXTILES LRC 2019/2020, terão 
obrigatoriamente que ter lugar nos campos do LRC, aplicando-se os valores 
da tabela em vigor (i.e. €5,25 cada/horário off peak e €7,00 cada/ horário on 
peak) 

 
5 – Calendarização dos Jogos 

A Organização encarrega-se de divulgar atempadamente, os jogos e 
respectiva calendarização através do e-mail disponibilizado pelos inscritos. 
Toda a calendarização da LIGA SQUASH NEW TEXTILES LRC 2019/2020 em: 
https://www.tietennis.com/Tournaments/LIGASQUASH19-20/Overview 
 



2 
 

LIGA SQUASH 

NEW TEXTILES LRC 2019/2020 
 

REGULAMENTO 
 

6 – Horários dos Jogos 

Os jogadores serão responsáveis pelo agendamento do horário dos seus 
jogos (2ª a Domingo no horário de funcionamento do LRC). Posteriormente 
um dos jogadores enviará um e-mail para lrcsquash@lrc.pt, com indicação 
da hora definida, cabendo à Organização efectuar a marcação do court. 

 

7 – Periodicidade dos Jogos 

Os jogos realizar-se-ão com periodicidade semanal (1 jogo p/semana). 

 

8 – Escalonamento Inicial das Divisões 

O escalonamento inicial dos jogadores pelas Divisões da LIGA SQUASH NEW 
TEXTILES LRC 2019/2020, terá os seguintes critérios: 
1. Posição na Liga de Squash LRC New Textiles 2018/2019; 
2. Posição no ranking nacional da Federação Nacional de Squash; 
3. Nível técnico do jogador (caso não possua nenhum dos rankings 

anteriormente mencionados). 

 

9 – Composição e Modificação das Divisões 

- Os atletas serão escalonados por várias divisões com 6 jogadores em cada.  
- Durante 5/6 semanas (conforme o calendário) os jogadores 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, os jogadores disputarão os seus 
últimos jogos e será conhecida a classificação final da LIGA SQUASH NEW 
TEXTILES LRC 2019/2020.  
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10 – Pontuação das partidas 

As partidas serão disputadas à melhor de 5 jogos, segundo o sistema PAR 11 
(pontuação directa de 0 a 11) e não terão árbitro. No final de cada partida, o 
jogador vencedor, será responsável pela afixação do resultado final na 
plataforma informática desta competição: 
https://www.tietennis.com/Tournaments/LIGASQUASH19-20/Overview 

 

11 – Bola 

- A bola oficial da LIGA será a bola de dupla pinta Amarela (havendo a opção 
de bola de uma pinta Amarela, nos dias mais “frios” e se de comum acordo 
entre os dois jogadores), 
- A bola utilizada nos encontros é da responsabilidade dos jogadores. 

 

12 – Pontuação da LIGA 

- A pontuação a utilizar na LIGA SQUASH NEW TEXTILES LRC 2019/2020, será 
a seguinte: 

Vitória – 3 pontos  

Derrota – 1 ponto  

Falta de Comparência – 0 pontos 

 

- Dentro de cada Divisão jogam todos os jogadores 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. 
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13 – 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 
Squash e o fair-play, em saudável competição. 

 

14 – Prémios da LIGA 

No final da LIGA SQUASH NEW TEXTILES LRC 2019/2020, serão atribuídos 
os seguintes prémios: 

1º Classificado (PRO Divisão) – Raquete SQUASH  

1º Classificado da 1ªDivisão – T´shirt “técnica” 

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

 

15 – Organização 

Diretora: Susana do Valle 

Juiz-Árbitro: Rui Cruz & David Mestre 

 

16 – Casos Omissos 

Qualquer caso omisso ou alteração, estritamente necessária, será 
decidido pelo Diretor e Juiz-Árbitro da competição. 


