Regras para os Torneios Internos E.T. Maia
(Procedimentos Para os Jogadores inscritos)

1º- A inscrição deve ser efetuada na Secretaria do Complexo de Ténis nas datas estipuladas
para o efeito. No caso de não o poder fazer, por motivo de força maior, deve enviar um email
ao Diretor do Torneio que decidirá da validade da mesma. A inscrição deve ser paga no ato.
2º- No ato da inscrição os jogadores devem deixar escrito nas observações quais as
condicionantes que têm durante o período em que decorre o torneio. Caso não o façam estão
sujeitos a marcações de jogos para dias e horas em que não têm disponibilidade e à
consequente falta de comparência. No caso de isto acontecer a mesma só pode ser tirada se
houver acordo com o jogador que ganhou o encontro e se a direção do torneio concordar e
tiver tempo e espaço físico para marcar nova data.
3º- É responsabilidade do jogador inscrito tomar conhecimento do dia e hora a que se vai
realizar o jogo consultando o Site: www.friendlytennis.net, a Secretaria do Clube ou através do
telefone do Juiz-árbitro: 934839046. Estas informações ficam disponíveis 24h após o fecho das
inscrições e respetivo sorteio.
4º- Os jogadores devem ler o Regulamento do Torneio que se encontra disponível no Site. Se
durante um encontro houver alguma dúvida ou qualquer situação que possa criar mal-estar
entre os intervenientes devem chamar o juiz-árbitro da prova que irá proceder de acordo com
o regulamento e evitar situações de conflito.
5º- No dia do jogo os atletas devem comparecer junto do juiz-árbitro da prova 5m antes da
hora marcada para o início da mesma para que a sua presença fique registada e para que lhe
seja indicado o campo do jogo e entregues as bolas para o encontro. Depois de entrar no
campo os jogadores dispõem de 10m para aquecer as pancadas após o que devem começar o
encontro sem mais interrupções. Lembro que se o tempo para o aquecimento não for
cumprido vai atrasar todos os restantes jogos que se seguem.
6º- Ao fim de semana os jogos iniciam às 9h e terminam às 20h. Durante a semana os jogos
são marcados após o horário laboral. Poderá haver jogos marcados noutros horários mas só de
comum acordo entre os intervenientes. Nos jogos realizados durante a semana a marcação do
jogo a seguir poderá ter que ser feita no próprio dia do jogo devido à hora tardia a que o
encontro terminou.
7º- Num torneio de ténis não há hora limite para terminar um jogo e por isso só a 1ª hora
marcada não sofre atrasos podendo as restantes sofrer nova marcação devido a encontros
mais demorados. No caso de haver muitos jogos demorados o risco de não se poder cumprir o
programa inicial aumenta podendo alguns jogos ter que passar para outro dia.

