
LIGA TCL 2021 

REGULAMENTO 

I - INSCRIÇÕES 
 

1) A LIGA TCL 2021 é aberta à participação de todos os praticantes desta modalidade, fomentando o convívio e a prática de 
desporto na nossa região 

2) A organização e coordenação da Liga estarão a cargo da Direção do Ténis Clube de Lamego. 
 

3) As inscrições devem ser feitas junto da Direção do TCL ou no site em www.tenisclubelamego.com, até à data limite de 9 de 
junho de 2021. Após esta data não serão aceites mais inscrições. 

 
 

II - REQUISITOS DE INSCRIÇÃO: 
 

4) email (de preferência gmail );  Número de telemóvel; Pagamento da taxa de inscrição:  Sócio: 5 €;  Não-sócio: 10€ 
 

III - CALENDARIZAÇÃO 
 

4) O calendário de jogos será divulgado, nos canais digitais, após o término das inscrições. 
5) A Liga TCL 2021, desenrola-se de 10 de junho a 31 de outubro de 2021.  
6) Finalíssima da Liga, na primeira semana de novembro de 2021. 

 
 

IV - Disposições Gerais e Regras da Liga 
 

7) Os encontros da Liga são disputados nos courts do TCL, na variante de Singulares. 
 

8) Os jogos são disputados à melhor de 3 sets, com tie-break em todos eles. 
 

9) A classificação da Liga será feita por atribuição de pontos, da seguinte forma: 
a) Vitória: 3 pontos 
b) Derrota: 1 ponto 
c) Falta de Comparência: 0 pontos (para o jogador faltoso) 
d) No final, em caso de igualdade pontual, o desempate será feito pela diferença do total de jogos ganhos e perdidos. 
 

10) Cada participante deverá tentar marcar um jogo por semana, comunicando à Direção, o horário pretendido para reserva de 
campo. No caso de ausência prolongada injustificada de algum jogador, a Direção reserva o direito da marcação dos jogos, 
penalizando o(s) ausente(s). 

 

11) Para qualquer jogo será marcado 2h de utilização nos courts. 
 

12) As bolas e água, são da responsabilidade dos jogadores e de comum acordo. 
 

13) A classificação final da Liga serve como  base  para  a  realização  da “Finalíssima da Liga”, onde são apurados os oito primeiros 
classificados. No caso de ausência algum atleta será chamado o elemento que se segue na classificação e assim sucessivamente. 

 
 

V - CASOS OMISSOS 
 

14) Qualquer caso que não esteja previsto neste Regulamento, será resolvido em primeira e última instância pela Direção do Ténis 
Clube de Lamego. 

 
15) A Organização reserva-se o direito de alterar este regulamento; Todas as alterações serão comunicadas pelos canais digitais. 

 
VI - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
16) No caso de ausência prolongada, o jogador deverá comunicar à coordenação da Liga para que o seu caso seja analisado. 

 
 

Organização do Torneio: Ténis Clube Lamego, Edifício do Complexo Desportivo de Lamego. 

http://www.tenisclubelamego.com/
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