
 

 

 

REGULAMENTO TORNEIO TOMEIFEL OPEN – DULUPADEL 

 

1. O DULUPADEL vai realizar o Torneio TOMEIFEL OPEN nos dias 25, 26 e 27 de novembro. 

2. Local: A prova disputar-se-á nos 3 campos cobertos do Dulupadel, localizado na Rua das 

Regueiras do Boque, nº 35 A, Vila Real. 

3. Horário: O torneio terá início na 6ª Feira, dia 25 de novembro às 17h00.  

4. A prova será disputada nas categorias Masculinos (Nível 3, 4 e 5), Femininos (Nível 4 e 5) e 

Mistos (MX 5).  

5. Taxa de Inscrição: 20€ por pessoa (10€ por pessoa na segunda categoria). Inscrição só é 

validada após o pagamento da mesma. 

6. Inscrições: Devem ser feitas no site tiepadel.com ou na app Tieplayer, até ao dia 22 de 

novembro às 20h. Cancelamentos permitidos até às 23h do mesmo dia. Não serão permitidas 

quaisquer alterações nas duplas após o fecho das inscrições. 

7. O Sistema de competição será o seguinte: Haverá sempre uma fase de grupos onde os pares 

jogam num sistema de todos contra todos (sistema Round Robin). Na fase de grupos, os jogos 

serão jogados à melhor de 3 sets com ponto de ouro e “Tie-Break” nos 2 primeiros, sendo o 3º 

set um “Super Tie-Break” (até 10 pontos, com diferença de 2). Em caso de empate nos grupos, 

os critérios de desempate é o seguinte:  

• Confronto Direto  
• Diferença entre sets ganhos e perdidos entre os pares em situação de empate;  
• Diferença entre jogos ganhos e perdidos entre os pares em situação de empate;  
 • Sorteio (feito este automaticamente pelo tiepadel).  
 

Na fase seguinte será num sistema de eliminatória com o mesmo formato competitivo da fase 

anterior. Todos os jogos serão disputados sem jogo exterior. 

8. Os horários dos jogos serão definidos pela organização e não podem ser alterados. Todos os 

participantes devem estar disponíveis nas datas e horas marcadas para os seus jogos. A não 

comparência de um dos elementos, passados 15 minutos da hora marcada, pode implicar falta 

de comparência da dupla, e é penalizada com a pontuação máxima para a dupla adversária.  

9. O período de aquecimento de cada partida terá o tempo limite de 5 min., após o qual 

deverá ser iniciada a partida.  

10. Cada partida será jogada com 3 bolas da marca Wilson Padel X3.  

11. Prémios:  A todos os participantes será entregue um Welcome Pack. Prémio 

Merchandising Toyota no valor de 100€ para os vencedores e serão atribuídos troféus aos 

vencedores e finalistas.  

12. Qualquer caso omisso ao presente regulamento será decidido pela Organização. 

O Diretor do Torneio 

_________________________ 

(Duarte Costa) 


