
                                                                                        

 

 

 TORNEIO José Cavaco  

 

CLUB INTERNACIONAL DE FOOT-BALL 

 

 
 

Regulamento 
 
 

INSCRIÇÕES: 

Serão aceites inscrições de sócios e seus convidados até às 21H00 do dia 21 de Outubro de 2019 

(segunda-feira) na portaria, por e-mail ou telefone, mediante comprovativo de pagamento. 

 
Na inscrição deve constar o nome, contacto telefónico, endereço de email e eventuais observações. 
 
Taxas de inscrição: 
   Sócios: singulares 15€; pares 5€ (por cada jogador) 
   Convidados: singulares 20€; pares 10€ (por cada jogador) 
 
É obrigatório o pagamento por ocasião da formalização do acto de inscrição ou antes do primeiro encontro.  
 

ESCALÕES: 
Femininos: -50; +50 
Masculinos: -45; +45, +55; +65 
Pares: -90; -130; +130 
 
Nota:  
Se for necessário, a Organização da prova poderá proceder ao ajuste de escalões consoante o número de 
inscrições.  

 
SORTEIO: 
O Sorteio realiza-se no dia 22 de Outubro de 2019. Divulgação dos quadros e ordens de jogos ocorre no dia 
22 de Outubro na portaria e site do CIF. A escolha de cabeças de série terá em conta o ranking do Torneio 
Escada do CIF 2019 a 20 de Outubro. 
 
É da inteira responsabilidade dos jogadores a obtenção da informação correta relativa ao horário dos 
jogos através da consulta dos painéis habituais, site do clube ou por solicitação através de telefonema para 
o CIF (Tel: 21 301 47 67). 

 
TORNEIO: 

Os encontros são disputados nos dias 24 e 25  26 e 27 instalações do CIF, entre as 9h e as 19h (sempre 
que possível). 
 



                                                                                        

 

A prova será disputada nos campos de terra batida. Poderão ser realizados encontros em campos de piso 
rápido, caso as condições climatéricas e/ou o elevado número de inscrições assim exigem, ou outro motivo 
julgado pertinente pela Organização ou pelo Juíz-Árbitro. 
 
As bolas e águas serão fornecidas pela Organização. 
 
O quadro é de eliminação direta, podendo existir quadro B, caso o número de inscritos o permita. Os 
encontros serão disputados à melhor de 3 sets com tie-break aos 6/6, sendo no 3º set um super tie-break. 
Na prova de pares, aplica-se o ponto de ouro (No Ad). 
 
Antes de cada encontro, haverá um período de aquecimento nunca superior a 5 minutos. 

 
Por conveniência própria, o jogador/par que solicite ao(s) seu(s) adversário(s) adiamento da respetiva 
partida e obtenha o seu acordo e a autorização por parte do Juíz-Árbitro o (caso contrário é-lhe atribuída a 
derrota), deverá assegurar de marcação e os custos e utilização do campo, inclusive o de electricidade se 
necessária. Os jogadores deverão também assegurar o fornecimento de bolas em boas condições e de 
águas.   
Observação: O encontro terá sempre de ser realizado antes do início da eliminatória seguinte. 
 
Todos os jogadores deverão ter em atenção o horário dos jogos. O atraso de 15 minutos em relação à hora 
marcada para o encontro, de qualquer jogador, implica a sua desclassificação da prova. 
 
O Juíz-Árbitro do torneio será o José Pereira (911533283, jgduarte88@gmail.com) e o Director do Torneio o 
João Neves (936 622 121) 
Estarão em vigor as Regras Oficiais do Jogo de Ténis e o Código de Conduta aprovados pela Federação 
Portuguesa de Ténis. 
 
Os casos omissos serão resolvidos pela Organização / Direção da prova. 
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