
 
 

TORNEIO SOCIAL DE NATAL 
- com churrasco - 

 
Regulamento 

 
1. O Torneio Social de Natal (TSN) é um evento não oficial de ténis, organizado pelo 

Ace Team, e será realizado no Clube de Ténis de Alfragide (CTA) no dia 16 de 
Dezembro de 2017. 

2. O TSN destina-se a todos os jogadores, membros e não membros do Ace Team, 
federados e não federados, e será disputado nos escalões de Seniores (+18 anos), 
Sub-16 e Sub-12, nas modalidades de singulares femininos e masculinos. 

3. As provas serão disputadas numa 1ª fase em sistema de grupos (todos contra 
todos) e numa 2ª fase em sistema de eliminação directa. Os encontros serão 
disputados através de um set regular ou de um set curto (até aos 4 jogos), 
conforme o número de jogadores inscritos. Poderá ser utilizado o sistema ‘no-ad’ 
(ponto de ouro). Serão aplicadas as regras do regulamento geral de provas da 
FPTénis. 

4. As inscrições poderão ser efectuadas através do email ctalfragide@ace-team.com 
ou presencialmente na secretaria do CTA, até às 22h de 14 de Dezembro, 
devendo ser mencionados o nome, a prova na qual se inscreve, o clube e a data 
de nascimento (só para não membros), o email e um contacto telefónico. 

5. O valor da inscrição é de 15€. Para agregados familiares superiores a dois 
elementos o valor da inscrição é de 12,5€ por pessoa. As inscrições deverão ser 
pagas no início da prova, antes da realização do 1º encontro. 

6. Com a inscrição está incluída a participação num churrasco. As bebidas não 
estarão incluídas no preço e deverão ser pagas à parte. 

7. Serão distribuídos brindes por todos os participantes e troféus para os dois 
finalistas de cada prova. 

8. O sorteio será realizado no dia 14 de Dezembro pelas 22h, no CTA. 
9. O Juíz Árbitro e o Director do torneio serão João Barros e Pedro Bívar, 

respectivamente. 
10. Qualquer situação omissa neste regulamento será analisada e decidida pela 

organização do torneio.  
 


