
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

A DULUTÉNIS CUP 2020 é uma competição destinada a todos alunos, do nível 

CASTANHO, da Escola Duluténis. Pretende-se fomentar a competição interna e as 

relações pessoais entre todos.  

Este é um sistema de classificação por pontos. Serão premiados os dois primeiros 

classificados.    

  



--REGULAMENTO-- 

 

 

1- O torneio DULUTÉNIS CUP 2020 tem uma duração de 4 meses: de 1 de julho a 31 de 

outubro.  

2- Todos os atletas deverão estar previamente inscritos na plataforma Duluténis para 

que possam fazer as suas inscrições, desafiar outros alunos, introduzir os respetivos 

resultados e consultar também os rankings.  

3- A inscrição deverá ser realizada em www.dulutenis.com no meu Agenda – Duluténis 

Cup 2020. 

4- A inscrição na DULUTÉNIS CUP 2020 tem um custo de 15€ quando for feita até 31 de 

junho e 20€ para quem se inscrever depois desta data. Este valor deverá ser pago na 

Dulustore até, no máximo, três dias após a realização da inscrição. No ato da inscrição, 

terão a oferta de um tubo de 4 bolas ROLAND GARROS e 1 acessório Wilson. 

5- Para se obterem pontos os atletas terão que desafiar outros jogadores. Os Desafios 

têm as seguintes características: 

a. Cada atleta pode desafiar qualquer outro jogador que esteja presente na 

tabela de classificação, independentemente do lugar que ocupam. Deverão 

usar a plataforma para proporem o desafio; 

b. Só poderão desafiar o mesmo jogador com o intervalo de dois jogos com 

outros jogadores; 

c. Os atletas serão responsáveis por agendar e realizar (providenciar campo e 

bolas) os encontros entre si, devendo um dos dois, no final, no prazo máximo 

de 24 horas, introduzir na plataforma Duluténis o resultado. 

i. Após um jogador ser desafiado, este tem 3 dias para agendar o jogo 

e 4 dias para realizá-lo após o agendamento; 

ii. Cada atleta tem a possibilidade de se colocar “indisponível” no 

máximo 10 dias, em caso de ausência temporária, para que ninguém 

o desafie.  

iii. Caso um jogador rejeite um convite, são-lhe retirados 2 pontos; 



6- O sistema competitivo usado nos Desafios será à melhor de 2 sets completos com tie-

break no 6/6, sendo o terceiro set um super-tiebreak; 

 
7- A pontuação para cada encontro será determinada pelos seguintes aspetos: 

a. Pontos por Vitória/Derrota 

i. Vencedor 

1. Por cada Set ganho: 3 pontos; 

2. Vitória no encontro: 1 ponto; 

ii. Derrotado: 

1. Por cada Set ganho: 2 pontos 

2. Derrota no encontro: 1 ponto 

b. Captura de pontos do ranking 

i. Se o vencedor tiver menos pontos do derrotado, ele captura os 

pontos do jogador derrotado. Por exemplo, os pontos do jogador A 

são 23 e os pontos do jogador B são 56. O jogador A derrotou o 

jogador B. Ele recebe 7 pontos da vitória + 56 dos pontos capturados. 

O jogador A terá assim 63 pontos e o jogador B fica com os 56 pontos 

que tinha mais 1 da derrota ou mais 2 caso tenha ganho algum set. 

8- Na Duluténis Cup 2020 serão premiados os alunos que ficarem em primeiro e segundo 

lugar:  

a. 1º Classificado 

i. T-shirt Wilson 

ii. 1 Pack 3 Overgrips 

 
b. 2º Classificado  

i. Boné Wilson 

ii. 1 Pack 3 Antivibradores 

9- No dia 31 de agosto será determinados e entregues prémios “intermédios” a quem 

estiver em primeiro e segundo classificado: 

a. 1º Classificado 

i. 1 Tubo de 4 bolas Roland Garros 

ii. 1 Ovegrip 



b. 2º Classificado 

i. 1 Tubo de 4 bolas Roland Garros 

10- As várias atualizações dos rankings da Duluténis Cup 2020 serão automáticas e 

poderão ser consultadas na página oficial do torneio em www.dulutenis.com, em 

Agenda e Duluténis Cup. 

11- Qualquer questão omissa neste regulamento, será decidida pela organização. 

 

 

 
NOTA 1: para os desafios que integrem a DULUTÉNIS CUP, os campos da Duluténis estarão 

disponíveis para alugar (junto da receção do Hotel Quinta do Paço) a um valor promocional: 

3€ por campo/hora, mais uma taxa de 5€ de luz, caso necessário (a estes valores acresce o 

valor da taxa legal do IVA em vigor). A consulta da disponibilidade dos campos e a reserva dos 

mesmos poderá ser feita em www.dulutenis.com, no menu Reserva de Campos. 

 
 

                                                                               
O Diretor Técnico da Duluténis 

 

 


