
REGULAMENTO 
Ligas Internas  

 
Estas regras deverão ser conhecidas, compreendidas e aceites por todos os 

participantes, colaborando desta forma com o correto desenvolvimento de 

toda a competição. 

Todos os participantes deverão colaborar de boa fé com o cumprimento do 

presente regulamento 

 

REQUISITOS PARA OS PARTICIPANTES 
 

• Podem participar nesta competição todas as duplas que assim o 

desejem, respeitando tudo o que consta do regulamento. 

 

INSCRIÇÃO 

• Serão consideradas válidas todas as inscrições efetuadas a partir do 

dia 25 de Fevereiro até ao dia 25 de Março, via link de inscrição e 
aplicação oficial da competição –TiePadel disponível. 

• Mínimo de 4 duplas inscritas.  

 

 
 

VALOR DA INSCRIÇÃO 

25€ por jogador, com oferta de um Welcome Pack, constituído por: 

 
➔ 1 tubo de bolas por dupla; 

➔ Brinde surpresa; 

 

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COMPETIÇÃO 

• As partidas disputam-se de acordo com as regras da Federação 

Portuguesa de Padel 

 

SEDES DA LIGA 

• A liga Leninha Medeiros disputar-se-á nos clubes aderentes - , 
Indoor Padel Center, ABC Indoor Padel , sendo uma liga interna de 
cada clube. 

 

CATEGORIAS: 

➔ Clube ABC Indoor Padel: 

➔ Clube Indoor Padel Center: 

 

 

FORMATO DA COMPETIÇÃO 

De 1 Abril 10 de Junho – Formato grupos 

➔ As duplas de cada categoria serão divididas em grupos e jogam num 

formato todos contra todos onde o jogador que acaba em 1º Ligar na 

classificação será o vencedor; 

➔ Os jogos disputam-se à melhor de 3 sets, com um super tie-break no 

terceiro set; 
➔ Jogos são disputados 1:30. 

(existindo um acordo entre clube e organização do valor do campo) 

➔ Sistema de pontuação: 

o Jogo ganho – 3 pontos 

o Jogo perdido – 1 ponto 



o Falta de comparência – 0 ponto para a dupla responsável pelo 
incumprimento e 3 pontos para a dupla vencedora; 

➔ Todas as duplas terão os seus jogos previamente definidos, podendo 

reagendar, sempre que se justifique, informando organização/clube. 

 

➔ Aconselhamos que o atleta tenha seja federado praticante ou 

jogador para que alem do seguro do clube tenha o seguro atualizado 

da federação. 

 

➔ Caso de situações que não constam no regulamento a organização 

resolverá caso a caso conforme o regulamento da federação. 


