
 

 

 

 

 

Regulamento 

Open Viral PSC 

11 e 12 Janeiro 

1. O Open Viral PSC é organizado pelo Padel Sports Club e decorre nos dias 11 e 12 de Janeiro de 2019 

 

2. Inscrições 

a. As inscrições devem ser feitas no site do Padel Sports CLub Link: 

http://www.padelsportsclub.pt/inscricao-torneios/ 

b. O valor da inscrição é de 20€ / pessoa (um categoria) 30€ / pessoa duas categorias. 

c. O pagamento da inscrição poderá ser feito em pagamento no balcão do PSC ou via 

transferência bancária para o NIB 0035 2161 0000 4356 7308 7, e o comprovativo enviado 

para o email do PSC inscricoes@padelsportsclub.pt. 

d. As inscrições terminam dia 6 de Janeiro às 20h, e os pagamentos podem ser feitos até dia 7 

de Janeiro às 15h. 

 

3. Sorteio 

a. O sorteio dos jogos será realizado logo após o fecho das inscrições no Padel Sports Club. 

b. Os  quadros serão divulgados em facebook.com/padelsportsclub e no grupo de whatsapp do 

Torneio. 

   

4. Categorias 

a. O torneio será disputado nas categorias de masculinos, femininos e mistos tendo como total 

máximo 42 duplas. 

i. Sendo que em Masculinos será disputado em três níveis, II, III e IV. 

ii. Sendo que em Femininos será disputado em três níveis, II, III e IV. 

iii. Sendo que em Mistos será disputado em nível Open. 

b. Cada categoria se realizará, mediante um número mínimo de 6 duplas inscritas. 

 

 

 

 

 

http://www.padelsportsclub.pt/inscricao-torneios/


5. Modelo do Torneio 

a. O modelo do torneio (quadro ou grupo) será definido após o fecho das inscrições, consoante 

o número de duplas inscritas. 

b. A cada dupla inscrita, será garantida no mínimo a realização de 2 jogos. 

c. Os horários dos jogos serão definidos pela organização. 

d. Todos os participantes devem estar disponíveis nas datas e horas marcadas para os seus jogos. 

e. 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 (6-0 6-0); 

f. O período de aquecimento de cada partida terá o tempo limite de 3 mint, após o qual deverá 

ser iniciada a partida; 

g. Os jogos serão jogados com 3 bolas HEAD. 

h. A fase de grupos, quartos-finais, meias-finais e finais serão jogados à melhor de 3 sets ponto 

de ouro e super tie-break no último Set ou em proset conforme o numero de inscrições.  

i. Em caso de empate nos grupos o critério de desempate remete para o regulamento geral de 

provas 6.10 

j.  A final é jogada com vantagem e Super tie break no 3º set. 

 

 

6. Prémios 

a. A todos os participantes será entregue uma garrafa de agua 1,5L por cada dia de jogo,  

b. Aos primeiros e segundos classificados de cada categoria serão entregues troféus e medalhas. 

c. Poderão existir outros Prémios-surpresa, a atribuir pela organização de acordo com os apoios 

constantes no torneio. 

 

7. Qualquer caso omisso ao presente regulamento será decidido pela organização. 

 

 

 

Direção Padel Sports Club 


