________________________________________
CIRCUITO JUVENIL DE CORROIOS
REGULAMENTO
O CRD Brasileiro Rouxinol, que se tem dedicado primordialmente à organização de torneios dirigidos aos
grupos Veterano e Sénior, pretende alargar a sua oferta em especial no que concerne aos escalões mais
jovens.
Nessa perspectiva, foram inscritos 3 Torneios no Calendário Nacional de Provas, os quais constituirão as 3
etapas do Circuito Juvenil de Corroios a saber:
Torneio Rouxinol, nos dias 19 e 20 de Março.
Torneio Moinho de Maré nos dias 2 e 3 de Abril;

Torneio Baía do Seixal, nos dias 23 e 24 de Abril.
Salientamos alguns aspectos dos Torneios que são comuns a todos eles:
Artº 1º - Os Torneios serão disputados nos Escalões de Sub 12 e Sub 16, nas modalidades de singulares e
pares, masculinos e femininos.
Artº 2º - Todos os jogadores têm de possuir licença válida da FPT.
Artº 3º - Poder-se-ão realizar jogos com luz artificial.
Artº 4º - A taxa de inscrição será de 15,00 Euros em todos os Torneios que compõem o Circuito.
Artº 5º - A pontuação relativa a cada Torneio do Circuito é a seguinte:
Ronda
Campeão
Finalista
½ Finais
¼ Finais
1/8 Finais
1/16 Avos Finais

Singulares
Pontos
20
15
10
6
3
1

Pares
Pontos
10
7
5
3
1

Notas:
A pontuação dos pares será contabilizada para a classificação de Singulares do jogador.
Os pontos adquiridos pelos jogadores durante os Torneios que compõem o Circuito têm como objectivo
definir a Classificação do Circuito.
Todos os 3 Torneios do Circuito são oficiais, inscritos no Calendário Oficial de Provas da FPT, sendo por
isso disputados de acordo com os seus regulamentos.
Artº 6º - Em caso de igualdade pontual, o sistema de desempate será o seguinte.
1º. Nº de Torneios do Circuito em que o atleta participou;
2º. Se a igualdade persistir, atende-se por ordem hierárquica:
a)
b)
c)
d)
e)

Nº de pontos ganhos em singulares;
Confronto directo entre os atletas;
Diferencial entre setes ganhos e perdidos na prova de singulares;
Diferencial entre jogos ganhos e perdidos na prova de singulares;
Sorteio.

Artº 7º - A organização do Circuito, após a realização do 3º Torneio e depois de fazer a contabilização
final, informará os Clubes dos jogadores da data da cerimónia da entrega de prémios.
Artº 8º - PRÉMIOS
Dos Torneios:
a) - Taças para os Vencedores e Finalistas dos Escalões Sub 12 e Sub 16 em singulares
masculinos;
b) – Medalhas para os Vencedores e Finalistas dos Escalões Sub 12 e Sub 16 em singulares
femininos;
c) – Medalhas para os Vencedores e Finalistas dos Escalões Sub 12 e Sub 16 em Pares
masculinos e femininos;
d) – Para a primeira etapa do circuito, Torneio Rouxinol, contamos com uma parceria entre o
Clube Brasileiro Rouxinol e o Millenium Estoril Open que se traduzirá, entre outras acções
promocionais do maior evento de ténis do país, na oferta de 15 bilhetes para assistirem ao
Millenium Estoril Open no próximo dia 27 de Abril a sortear entre os participantes no nosso
torneio. Além disso, para os vencedores das 4 provas de singulares haverá mais 4 bilhetes.
Do Circuito:
Prémios Normática para os 3 primeiros classificados das 4 provas, sendo a classificação ordenada
com base nos resultados homologados pela FPT para cada jogador nos 3 torneios.
Artº 9º - Quaisquer lacunas ou dúvidas de interpretação do presente regulamento serão supridas pela
organização da prova.
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