
1ª TAÇA DA LIGA DUNLOP 
A 1ª Taça da Liga é uma competição paralela à Liga Social CTAveiro e tem como objetivo 

colmatar as dificuldades em encontrar adversários para os jogadores mais participativos na mesma 

e que queiram manter o ritmo de jogos no decorrer da Liga. 

A 1ª Taça da Liga, que irá sendo construída ao longo do tempo, não necessita de inscrição e os 

jogos funcionarão da mesma forma de aluguer de “court” como na Liga Social. 

Eis a lista de algumas notas de funcionamento que vai depender sempre da disponibilidade e 

vontade de todos: 

1. A 1ª Taça da Liga será reservada aos jogadores que participam na Liga14 e que transitem 

para a Liga15 - começará a 1 de janeiro de 2023. 

a. Jogadores atualmente na Liga14 que não renovem a inscrição para a Liga15 são 

automaticamente eliminados da Taça da Liga. 

b. Jogadores novos na Liga15 podem integrar automaticamente a 1ª Taça da Liga. 

 

2. A 1ª Taça da Liga terá 3 fases: 

a. Fase 1 - Jogos marcados com jogadores do mesmo grupo ou de grupos diferentes 

que estiverem disponíveis, com campo livre, apenas e só numa situação de não ser 

possível encontrar adversário com o qual ainda não tenham jogado no seu grupo da 

liga social. Esta fase terá a forma de uma classificação única em que a vitória valerá 

3 pontos e a derrota 1 ponto. Os jogadores que conquistem pelo menos 5 vitórias 

seguem para a fase seguinte. 

i. Nesta fase os mesmos 2 jogadores apenas se podem defrontar no máximo 3 

vezes – responsabilidade do organizador. 

ii. Resultados e classificações desta fase podem ser consultados em 

www.tietennis.com/ctaveiro na mesma secção que a Liga Social.  

iii. Data-limite: 31/março/2022. 

b. Fase 2 - Fase a eliminar num quadro de 16 jogadores, cujo alinhamento de jogos 

pode ser condicionado pela habitual disponibilidade dos jogadores. Os 4 cabeças-de-

série serão os 4 primeiros classificados da fase 1. Na situação de haver mais que 16 

jogadores apurados para esta 2ª fase, poderá haver uma fase de qualificação ou 

então os jogadores apurados serão divididos por 4 secções em que cada uma delas 

será um quadro de 8 jogadores de eliminação direta. Caso não haja 16 jogadores 

apurados haverá entradas como “lucky-loser” ou por “wild-card”. 

c. Fase 3 – “Final Four” com os 4 finalistas da 2ª fase: meias-finais, final e jogo de 3º/4º 

lugar. Esta fase final será disputada num domingo à tarde, de preferência, sem 

aluguer de campo e as bolas são oferecidas pelo CTAveiro. 

Os 4 finalistas receberão prémios da marca Dunlop, uma t-shirt alusiva à “final-four” e aos 2 

finalistas ainda o troféu CTAveiro correspondente.  

Todos as situações não mencionadas acima serão sempre resolvidas pelo responsável da Liga Social. 

http://www.tietennis.com/ctaveiro

