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REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DOS CAMPOS DE TÉNIS 

 

1. Funcionamento 

 

i) Horário Campos 

O horário de funcionamento dos campos rege-se pelo quadro seguinte: 

CAMPOS Dias Úteis
Fim-de-

Semana / 
Feriados *

Horário Inverno 8H - 22H 8H - 19H
Horário Verão 8H - 22H 8H - 20H

* Proibida a Utilização nos
Feriados se o CIF encerra  

 

ii) Horário Balneários 

O horário de funcionamento dos balneários rege-se pelo quadro seguinte: 

BALNEÁRIOS Dias Úteis
Fim-de-

Semana / 
Feriados *

Horário Inverno 8H - 22H30 8H - 19H30
Horário Verão 8H - 22H30 8H - 20H30

* Proibida a Utilização nos
Feriados se o CIF encerra  

 

iii) Reservas 

As reservas são realizadas através da Portaria ou por outro meio que o CIF venha a 

disponibilizar, e estão disponíveis com um máximo de 7 [sete] dias de antecedência e 

um mínimo de 1 [uma hora] podendo ser efectivadas apenas às horas certas. 

Este serviço é exclusivo para sócios detentores de pacote cujo saldo seja positivo à data 

da reserva e cujas quotas estejam em dia, cabe assim ao Sócio assegurar estas duas 
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condições, não ao CIF (Direcção, Funcionários e/ou Sistemas de Gestão) aplicar 

qualquer excepção a este ponto do presente Regulamento. 

 

 Os dias e horários disponíveis para reservas são os seguintes: 

Dias Úteis
Fim-de-

Semana / 
Feriados *

9H - 22H 14H - 19H/20H
* Campos 2, 3 e 4 Terra
Ar Livre disponíveis para
reservas das 9H - 19H/20H

RESERVAS
DIAS E HORÁRIOS

 

 

iv) Marcações 

A marcação de um campo tem de ser obrigatoriamente realizada presencialmente na 

Portaria e está disponível para Sócios e Não Sócios, sendo obrigatória a facturação 

imediata no acto e após ser atribuído um campo. Vigora o sistema de lista de espera e a 

prioridade é gerida por ordem de chegada, de acordo com: 

 Singulares - Só será atribuído campo quando estejam presentes na Portaria 2 

[dois] jogadores 

 Pares – Só será atribuído campo quando estejam presentes na Portaria 4 

[quatro] jogadores ou pelo menos 2 [dois] jogadores devendo estes informar o 

nome dos restantes e proceder ao pagamento imediato das taxas de utilização 

devidas pelos jogadores não presentes.  

 Por forma a garantir a perfeita harmonia entre todos os utilizadores, é estipulado 

que o período de utilização começa a contar 10 minutos após atribuição do 

campo pela Portaria e não com a entrada dos jogadores em campo. 

 O tempo de utilização atribuído será de 60 minutos aos singulares e 120 

minutos aos pares. 
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2. Condições de Utilização 

 

i) Os campos podem ser utilizados por sócios e não sócios, após pagamento das devidas 

taxas de utilização. 

ii) Sempre que solicitado pelos funcionários de campos do CIF, é obrigatório mostrar o 

comprovativo de pagamento da taxa de utilização. 

iii) A utilização dos campos fica dependente das condições do terreno e do respectivo aval 

que só pode ser dado pelos funcionários de campos. 

iv) Qualquer mudança de campo solicitada após a facturação do campo é sujeita às taxas 

em vigor, constantes na Tabela Geral do ponto 3 deste regulamento. 

v) Na eventualidade de ocorrer algum imprevisto que impeça a utilização dos campos e o 

período de utilização até aí tenha sido inferior a 30 minutos, os jogadores serão 

reembolsados. Em nenhuma outra circunstância alheia ao CIF é devido o reembolso da 

taxa de utilização. 

vi) O período de utilização de um campo que esteja livre pode ser iniciado antes da hora 

marcada mediante as seguintes condições: 

 Até 20 minutos antes – Sem qualquer custo adicional 

 Com mais de 20 minutos de antecedência – Mediante pagamento integral da 

respectiva taxa de utilização 

vii) O período de utilização de um campo pode ser prorrogado por mais uma hora, no 

máximo, sem agravamento da taxa de utilização, se necessária iluminação será cobrada 

apenas esta de acordo com a tabela em vigor.  

Este período extra só é válido enquanto não existam jogadores aguardando esse campo 

para jogar, sempre que se registe esta condição, é obrigatória a libertação imediata do 

campo.  

viii) O período de utilização dos campos termina com a presença dos funcionários de 

campos do CIF e não com a presença dos utilizadores seguintes, de forma a garantir a 

devida preparação dos campos em tempo útil para a utilização seguinte. 
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ix) Os jogadores deverão apresentar-se devidamente equipados. Quando utilizando campos 

de terra batida o calçado tem de ser apropriado por forma a preservar os campos.  

Sempre que estas condições não se verifiquem, será negada a utilização de campos. 

x) Apenas os monitores da Escola de Ténis poderão utilizar mais de 6 [seis] bolas e 

exclusivamente nos campos que a Direcção destinou às aulas da Escola de Ténis, 

excepto quando os intervenientes tenham uma relação de parentesco (cônjuge, filhos, 

netos e irmãos). 

xi) O número máximo de jogadores por campo é de 4 [quatro], excepto nos campos e no 

período que a Direcção destinou à Escola de Ténis. Situações excepcionais devem ser 

solicitadas junto da Portaria, a quem caberá validar com a Direcção. 

xii) Caberá à Direcção ou a quem a representar, proceder à reserva de campos no âmbito das 

actividades desportivas do Clube. 

 

3. Taxas de Utilização 

i) Tabela Geral 

CAMPO SÓCIO / HORA * NÃO SÓCIO / HORA **

Piso Rápido 4.00€ 8.00 €
Terra Batida Ar Livre 4.50 € 9.00 €
Terra Batida Coberto 5.00 € 10.00 €

CAMPO SÓCIO / HORA * NÃO SÓCIO / HORA

Piso Rápido Ar Livre 3.00 €
Terra Batida Ar Livre 3.00 €

Desistência até às 20H do Dia Anterior
Desistência no Próprio Dia

ILUMINAÇÃO

Ar livre
Coberto

SERVIÇOS SÓCIO * NÃO SÓCIO **

Pacote utilizações 56 €
Taxa Mudança Campo (por hora) 0.5 € 1 €

Aluguer Toalha [1 DIA] 1.50 € 1.50 €

TAXAS EXCLUSIVAS PARA UTILIZAÇÕES COM INÍCIO A PARTIR DAS 14H E FIM ÀS 17H

TABELA GERAL - TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE CAMPOS E SERVIÇOS

S/ Penalização
Valor Total Campo

CAMPO / HORA * e **

5.00 €
6.00 €

* Valores Sócio - Isentos de IVA, ao abrigo do artigo 9º do código do IVA
** Valores Não Sócio - Incluem IVA à taxa Legal em Vigor  
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ii) Tabela Específica: Torneio Escada e Torneio Q&R 

CAMPO SÓCIO / 2 HORAS *  NÃO SÓCIO / 2 HORAS **

Piso Rápido 6.00 € 16.00 €
Terra Batida Ar Livre 7.00 € 18.00 €
Terra Batida Coberto 8.00 € 20.00 €

Desistência até às 20H do Dia Anterior
Desistência no Próprio Dia

* Valores Sócio - Isentos de IVA, ao abrigo do artigo 9º do código do IVA
** Valores Não Sócio - Incluem IVA à taxa Legal em Vigor

S/ Penalização
Valor Total Campo

TABELA ESPECÍFICA - TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE CAMPOS

 

 

4. Omissões 

Casos omissos ou dúvidas que surjam na interpretação ou aplicação do presente Regulamento, 

serão geridos pela Direcção ou por quem a representar. 

 

5. Informação 

O presente Regulamento está disponível para consulta nas instalações do CIF e em www.cif.org.pt 

Com a entrada em vigor deste regulamento a 27 de Agosto de 2018, considera-se revogado o 

anterior. 


