
 

REGULAMENTO   
 

Liga We 

Regulamento 

 

Preambulo 

 

A Liga Padel We  (SHE /He/Mix), doravante designada Liga We, tem  como objetivo 
fomentar a prática do padel feminino e masculino de forma amadora, promovendo 
uma competição saudável e proporcionando a todos os jogadores inscritos as 
condições para a prática desportiva, em contexto social. 

 

Artigo 1.º - Objeto 

1. O presente regulamento tem como objeto definir e regular o funcionamento da 
Liga We. 

 

2. A Liga SHE disputa-se em três categorias femininas – nível 4 (F4), nível 3 (F3 
dividido em A e B) e nível 2 (F2); 

 

3. A Liga HE disputa-se em três categorias masculinas – nível 4 (M4), nível 3 (M3) e 
nível 2 (M2); 

 

4. A Liga Mix disputa-se em três categorias  mistas – nível 4 (Mx4), nível 3 (Mx3) e nível 
2 (Mx2); 

 

 A  organização da Liga  We doravante designada Organização, é constituída por: 

 

i. Helena Medeiros 
ii.  Sara Caldas 
iii.  Carmo Bonneville 

 

Email: 

 

• ligashehe@gmail.com  

mailto:ligapadelshehe@gmail.com
mailto:ligapadelhe@gmail.com


 

Artigo 2.º - Duração da prova 

 

A Liga  We, terá 2ª  edições  anuais com uma duração prevista de 3 (três) Meses 

- início a  10 de Janeiro  . 

             - Fim 20 Março 

 

 Artigo 3.º - Admissão/inscrição 

 

1. A admissão de jogadores na Liga  We ocorrerá sempre em dupla, tendo  um  
mínimo de 5 e máximo  de  28 duplas por categoria (nível 2; 3 e 4). 

 

2. A  inscrição poderá  ser  feita  diretamente  pela  plataforma  ou para o email da 

organização ligashehe@gmail.com , tendo a dupla que indicar os contactos (email e  

número  telefone), data de  nascimento, nível de  jogo, indicar local do país 

(exemplo, Lisboa, Porto, etc); 

 

      3. Período de  inscrição  será  até ao dia  20 de  Dezembro); 

       

 

4. A inscrição é feita por dupla, tendo o valor de  50 euros dupla; 

 

4.1 O comprovativo de pagamento, da Liga We deverá ser encaminhado para o email 
comprovativoshehe@gmail.com 

mailto:ligashehe@gmail.com
mailto:ligapadelshe@gmail.com
mailto:comprovativoshehe@gmail.com


 

Artigo 4.º Organização/Modelo de Jogos 

 

1. O  modelo de jogos será composto por uma fase de grupos; quatros de final, 
meias-finais e final; 

 

2. No final da fase de grupos serão  apuradas  as  2  melhores duplas  de  cada grupo;  

3. Caso  sejam apuradas  8 duplas a fase seguinte  será os  ¼ de final; 

 

4. Caso  sejam  apuradas  6 duplas, serão  sorteadas  2 duplas dos 3  primeiros  lugares 
para  passarem  para  as  ½  finais  com   bye; 

 

5. Caso  sejam  apuradas  4  duplas a fase  seguinte  será  ½ finais; 

 

6. Caso  a  fase  de  grupos  seja composta  apenas  por um grupo, após as duplas 
jogarem  todas  contra  todas  serão  apuradas a dupla  vencedora  e  a  finalista (1º e 
2º lugar, respetivamente) 

 

7. Cada  jogo  será  jogado  à  melhor  de  3  sets  sem  ponto  de  ouro;  com super tie- 
break no 3ºset, sendo  o  mesmo  registado como 7-6 na  plataforma;  

 

8. Em  caso  de  vitória  serão  atribuídos  3  pontos; derrota  0  ponto; 

 

9. Em  caso  de  falta  de  comparência  de  uma  das  duplas, será  atribuída  vitória  à  
dupla presente  (6-0/6-0) e consequentemente  3  pontos; sendo  atribuídos  0  
pontos  à  dupla derrotada;  

*10. Caso  hajam  duplas  que  não  consigam  realizar os  jogos  até  às  datas  definidas  
serão atribuídos  0  pontos  a  ambas  as  duplas; 

    

       11. As duplas têm até ao dia  estipulado pela organização para efectuarem a fase de grupos. 

12. A final será realizada no dia e clube definido pela organização de acordo com a 
zona do país; procedendo-se à entrega de prémios (data sujeita a alteração) 

13.  Critérios classificação : Confronto direto; maior numero de jogos realizados nliga; 

W0;AVG.  

 



*no caso do ponto 9. a dupla que não compareceu terá na mesma de dividir a despesa do campo. Artigo  

 

5.º - Programação dos jogos 

 

1. Após   serem  divulgados  os  quadros  competitivos,  gerados  pelo  Tie Player, as  
duplas  poderão  através  dessa  plataforma  poderão  agendar  os jogos; 

 

2. A  programação  dos  jogos  será  sempre  de  comum  acordo com  todas  as  

duplas;  

3. As  duplas  são  responsáveis  por  agendarem os  jogos  até  às  ½ final,  sendo  que  a  final 

 

Será  no  dia  e  clube  estipulado  pela  organização 

 

4. Cada  dupla  terá  que  realizar  um  jogo  com  todas  as  equipas  da  sua  fase 
de grupos  (exemplo, num grupo de 6 duplas, cada dupla fará 5 jogos); 

 

Artigo 5.º - Comunicações 

 

1. As  comunicações  no  âmbito  da  Liga  We  baseiam-se na plataforma Tie Player; 

 

2. A  Plataforma  tem  um  chat de  conversação, tipo  WhatsApp onde os  jogadores 
poderão  comunicar  entre  si; 

 

3. No  final de cada jogo  as  duplas  são  responsáveis  por  colocar o  resultado  do 
jogo na plataforma  e/ou comunicar  o  resultado  do  jogo  à  organização  por email 
ou  WhatsApp, sendo  este  acompanhada  por  uma  fotografia  de  dupla(s) ou  por 
um  desafio  proposto  pela  organização; 

 

Artigo 6.º - Clubes Parceiros 

 

1. Na realização de jogos da Liga We, em  campos  de  clubes parceiros, serão 
aplicadas taxas de aluguer de acordo com o protocolo definido  



 
2. ➔ Aconselhamos que o atleta tenha seja federado praticante ou jogador para 

que alem do seguro do clube tenha o seguro atualizado da federação.  

  

3. ➔ Caso de situações que não constam no regulamento a organização resolverá 

caso a caso conforme o regulamento da federação.   

 

 

*Caso    o jogador não esteja federado   a organização da prova não se responsabilida por 
lesões    nem outras situações que ocorram dentro do campo.



 


