Regulamento
24H PSC
1 e 2 Junho
1. O 24h PSC é organizado pelo Padel Sports Club e decorre nos dias 1 e 2 de Junho 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 (equipa de dois elementos) 10€ para o terceiro
elemento se for essa a opção.
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 27 de Maio às 20h, e os pagamentos podem ser feitos até dia 28
de Maio 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/ou no grupo de whatsapp
do Torneio.
4. Categorias
a. O torneio será disputado nas categorias em Open podendo as equipas ser contituidas por
masculinos, femininos ou mistos tendo como total máximo 24 duplas.
i. Sendo que na categoria Open será disputado no nível Gold e Silver.
b. Cada grupo terá um máximo de seis equipas.

5. Modelo do Torneio
a. O modelo do torneio são por grupos que será definido após o fecho das inscrições, consoante
o número de equipas inscritas.
b. Os horários dos jogos serão definidos pela organização.´
c. Irá ter inicio ás 14h de sábado até ás 15h de domingo sem paragem de jogos.
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 5 minutos da hora marcada, pode implicar
falta de comparência da dupla e é penalizada com a pontuação máxima para a dupla
adversária (9-0);
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 Globo Padel.
h. A fase de grupos e meia final serão em pró-set ou 50min de jogo o primeiro a ser alcançado.
i. As equipas com 3 elementos só podem jogar 2 no mesmo jogo não se pode alterar a dupla
que iniciou.
j. Em caso de empate nos grupos o primeiro critério de desempate será a equipa tiver dois
elementos pervalece sobre a que tem três e seguidamente remete para o regulamento geral
de provas 6.10
j. A final é jogada com ouro melhor de 3 set, Super tie break no 3º set.

6. Prémios
a. A todos os participantes será entregue uma garrafa de agua 1,5L no torneio,
b. Aos primeiros classificados do nivel Gold irão receber 2 raquetes Globo Padel, finalistas 2 prépagos + 2 tubos de bolas
c. Aos primeiros classificados do nivel Silver irão receber 2 pré-pagos + 2 tubos de bolas,
finalistas voucher 1h30 + tubo de bolas
d. 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.
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