torneio
ESCADA

CITL GIRLS RULES
Este importante evento clubista, visa dar a todas as jogadoras do CITL mais do que uma saudável
competição entre si próprias. Procura-se através desta “luta amigável“ um são convívio e um reforço de
amizades tão puras como o Ténis em si encerra. Cabe a cada participante torná-la viva, para que o
CITL seja cada vez mais grandioso.

O objectivo deste modelo de Torneio Escada consiste em estar na posição mais cimeira possível através da captura por
pontos de Ranking.
Se a jogadora vencedora tiver menos pontos do que a jogadora derrotada, ela captura os pontos da jogadora derrotada. Por
exemplo, os pontos da jogadora A são 23 e os pontos da jogadora B são 56. A jogadora A derrotou a jogadora B por 2/1 em
sets. A jogadora A recebe 3 pontos da vitória + 2 pontos dos sets ganhos (1pt/set) + 56 dos pontos capturados ao ranking da
adversária. A jogadora B recebe 1 ponto da derrota + 2 pontos do set ganho (2pts/set). A jogadora A terá assim 61 pontos e a
jogadora B fica com 59 pontos.

1. O escalonamento inicial será por feito por sorteio a 2 de
Setembro de 2018 com as jogadoras inscritas até esta data
2. O Torneio começará a 03/09/2018 e terminará a 28/02/2019,

12. Tipo de competição - Singulares Femininos
13. Formato de Jogo - 3 Sets (1 Super Tie-Break Set)
14. Máximo de posições a desafiar para cima - 3

data após a qual se jogará um Masters para as primeiras 8

15. Máximo de posições a desafiar para baixo - 12

classificadas. Serão atribuídos prémios em cartão às 4

16. Partidas únicas - 0

primeiras classificadas do Masters, 1ºClass-120€,

17. Máximo de jogos com a mesma oponente - 10

2ºClass-72€, 3º/4ºClass-48€

18. Nº dias para agendar - 2

NEW

3. Serão jogadas 2 provas intercalares “MastersRacing” para

NEW

19. Nº dias para jogar - 5

as 12 primeiras classificadas (à data de 5 dias antes de cada

20. Máximo nº dias de férias - 10

prova) que darão pontos de bonificação para a classificação

21. Máximo de partidas pendentes - 3

geral. As provas MastersRacing serão jogadas sáb. e dom.

22. Pontos por vitória: Encontro - 3pt ; Set - 1pt

nos fins de semana dos dias 20Out e 22Dez, podendo cada

23. Pontos por derrota: Encontro - 2pt ; Set - 1pts

jogadora fazer no máximo 5 jogos em 2 dias.

24. Penalidade por recusa - 10pts

4. Número máximo de Jogadoras - 30

25. Penalidade por falta comparência - 20pts

5. Taxa de inscrição do torneio- 15€

26. Impedimento de conclusão do jogo - Sempre que por razões

6. O torneio é obrigatoriamente disputado nos campos do CITL

de impraticabilidade do campo devido à chuva ou falta de

7. Os desafios são obrigatoriamente efetuados na plataforma

tempo na reserva para conclusão do encontro, as

Tietennis e sujeitos à gestão da mesma
8. Taxa de aluguer de campos - taxas em vigor para cada tipo
de membro

intervenientes têm 2 dias para re-agendar nova data e
terminar o referido encontro
27. Poderão ser atribuídos pontos de bonificação às jogadoras

9. Rating de Jogo: #10 até #1

de acordo com promoções, eventos ou outros criados e

10. Idades permitidas - >13 anos

propostos pelo CITL. Para o efeito as jogadoras apenas

11. Tipo de Escada: Customizada

serão informados via mensagem no Tietennis

