
 

 

 

REGULAMENTO LIGA MASTER 2021/2022 

1. Organização 

a) A Liga Master é um torneio social promovido e organizado pela Escola de Ténis Mega Craque que será disputado em regime de quadro misto (masculinos 

e femininos). 

b) O torneio contempla duas fases distintas:  

c.1) 1ª Fase: disputada por todos os participantes inscritos, cabendo aos jogadores a responsabilidade de agendamento das suas partidas e de todas 

as diligências necessárias para a realização dos mesmos; 

c.2) 2ª Fase: 

• Fase Final - exclusivo aos oito jogadores melhores classificados no final da 1ª Fase: disputado em formato de quadro competitivo 

por eliminação direta, com início nos quartos-de-final; os jogos da 2ª Fase serão calendarizados pela Organização. 

c) O torneio será realizado entre os dias 6 de Novembro de 2021 e 22 de Maio de 2022. 

a. 1ª Fase: entre 6 de Novembro de 2021 e 30 de Abril de 2022 

b. 2ª Fase: 21 e 22 de Maio de 2022 (sob confirmação da organização) 

 

2. Destinatários 

a) Este torneio destina-se a todos os interessados maiores de 18 anos, não sendo necessário ser federado para participar no mesmo. 

3. Inscrição 

a) As inscrições para o torneio deverão ser efetuadas diretamente com os organizadores desta Liga, através de um dos seguintes contactos: 965 449 090 

(Bernardo Cruz), 914 188 397 (Daniel Mestre), ligamaster2122@gmail.com ou através do link https://forms.gle/ww9BLMWaHNEcmD1w9. 

b) Aceitar-se-ão inscrições durante toda a primeira fase do torneio. 

c) A Organização reserva-se o direito de admissão de um jogador no torneio, sendo a inscrição considerada finalizada apenas após confirmação do pagamento 

da taxa de inscrição. 

d) A taxa de inscrição no torneio é de 20€ (Vinte Euros) por jogador, e deverá ser paga em numerário ou por transferência bancária no ato da inscrição. 

d.1.) A taxa de inscrição inclui: participação na primeira fase do torneio; participação no Fase Final para os jogadores apurados para esta fase; isenção do 

pagamento de taxa de aluguer de campos na 2ª Fase do torneio. 

d.2.) A taxa de inscrição não inclui: fornecimento de bolas para os encontros, salvo encontros referentes à 2ª fase. 

4. Prémios 

a) Serão atribuídas taças de 1º e 2º lugar e acessórios de ténis ao vencedor e finalista vencido da Liga Master.  

5. Direitos e Deveres do Jogador 

a) Direitos do Jogador: 

a.1.) Poder desafiar e ser desafiado por outros jogadores no decurso de toda a primeira fase do torneio; 

a.2.) Poder aceitar ou recusar desafios, não sendo necessário qualquer justificação para este efeito;  

b) Deveres do Jogador: 

b.1.) Gerir o seu calendário de encontros no decurso da primeira fase; 

b.2.) Efetuar a reserva/marcação/aluguer de campo para os encontros acordados na primeira fase do torneio;  

b.3.) Reportar à Organização do torneio, via e-mail, SMS ou WhatsApp, o resultado do encontro realizado, até 24 horas após a realização do mesmo; 

b.4.) Levar para os encontros todo o material necessário para a realização do mesmo: bolas em boas condições; raquetes; equipamento apropriado; 

https://forms.gle/ww9BLMWaHNEcmD1w9
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b.5.) Reportar previamente à Organização a data da realização do encontro, o local e o nome do adversário. 

6. Responsabilidades da Organização do Torneio 

a) É da responsabilidade da Organização do Torneio: 

a.1.) Manter os resultados atualizados tanto no site da Escola de Ténis como na página de Instagram:  

a.1.1.) Inserir o resultado de todos os encontros realizados que forem reportados à Organização; 

a.1.2.) Atualizar a tabela classificativa sempre que novos jogos sejam reportados à Organização; 

a.2.) Organizar e promover a Fase Final junto dos jogadores inscritos.; 

a.3.) Criar e promover um grupo de Networking via WhatsApp, incluindo todos os participantes no mesmo, para que possam agendar os encontros e 

partilhar conteúdos respeitantes à competição; 

a.4.) A Organização do Torneio reserva-se o direito de poder expulsar um jogador inscrito na Liga Master, caso o mesmo desrespeite as regras estabelecidas 

no presente regulamento e/ou desrespeite as boas normas de convivência com os outros jogadores, organização e parceiros. 

7. Acidentes 

a) A Organização do torneio não se responsabiliza por qualquer acidente que possa ocorrer durante um encontro do torneio, quer este resulte ou não em 

lesão. 

b) Os jogadores são responsáveis pela sua integridade física e devem apresentar-se nos encontros em perfeitas condições de saúde para a prática desportiva. 

 

 

 1ª FASE 

8. Vigência da 1ª Fase 

a) A primeira fase iniciar-se-á no dia 6 de Novembro de 2021 e terminará às 23h59 do dia 30 de Abril de 2022.  

9. Marcação dos Encontros 

a) A marcação de um encontro, na primeira fase do torneio, deverá ser feita consensualmente entre os dois jogadores, sendo necessário acordar data, horário 

e local para a realização do mesmo. 

b) Os encontros poderão ser realizados em qualquer clube/court de ténis. 

c) O jogador poderá desafiar, ou ser desafiado por qualquer outro jogador inscrito no torneio, independentemente das posições que ambos ocupem na tabela 

classificativa. 

d) Cada jogador não poderá realizar mais do que 3 (três) jogos contra o mesmo adversário. 

e) Na impossibilidade de marcação de encontro com um adversário (ex.: não se conhecem), o atleta pode pedir à organização para intervir na mediação do 

agendamento do encontro.  

f) O jogador poderá recusar qualquer desafio que lhe seja efetuado, não sendo necessário apresentar qualquer justificação para esse efeito. 

10. Marcação dos campos e Material necessário para os Encontros 

a) A marcação dos campos na primeira fase do torneio, bem como as despesas com o seu aluguer, é da responsabilidade dos jogadores, sendo aconselhável 

a marcação de 2 horas para a realização de um encontro. 

b) Caberá ao desafiante a responsabilidade de marcar o campo para o encontro acordado, devendo as despesas de aluguer do campo ser repartidas pelos 

jogadores envolvidos nesse encontro. 

c) Os jogadores deverão levar todo o material necessário para a realização dos seus encontros – equipamento desportivo, raquetes e bolas em boas condições. 

11. Regras para os Encontros 

a) As partidas serão disputadas à melhor de 3 Sets, sendo o último set disputado sob a forma de super tie-break (até aos 10 pontos, sendo necessário haver 

diferença de 2 pontos para a conclusão do tie-break). 
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b) Todas as restantes regras serão em conformidade com as regras oficiais do ténis.  

12.  Comunicação do resultado do encontro 

a) No final de cada encontro, o vencedor terá a responsabilidade de comunicar o resultado à Organização, enviando para o efeito um SMS, mensagem de 

Whatsapp ou e-mail onde devem constar o resultado final do respetivo encontro e o nome dos jogadores (com indicação clara do vencedor). 

b) A comunicação do resultado deverá ser efetuada tão breve quanto possível, até um prazo máximo de 24 horas após a conclusão do encontro. 

c) Após comunicação do resultado do encontro, caberá à organização do torneio atualizar esta informação no site da Escola de Ténis e na página do Instagram.   

13. Pontuação e Tabela Classificativa 

a) No decurso de toda a primeira fase, os jogadores encontrar-se-ão ordenados na Tabela Classificativa do Torneio em função dos pontos conquistados. 

b) A Tabela Classificativa do Torneio será atualizada sempre que a organização receber resultados de novos encontros realizados. 

c) Por cada encontro realizado, serão atribuídos aos jogadores intervenientes os seguintes pontos: 

• Vencedor: 3 pontos 

• Vencido: 1 ponto 

d) No decurso da primeira fase, sempre que se verificar uma igualdade pontual entre dois ou mais jogadores, os critérios para desempate serão os seguintes: 

1º critério) Número de vitórias; 

2º critério) Número de encontros;  

3º critério) Maior diferença entre sets ganhos e perdidos (super-tiebreak conta como set); 

4º critério) Maior idade; 

14. Penalizações 

a) Um jogador será penalizado com 5 pontos caso não compareça a um encontro agendado, sem aviso prévio. 

15. Chuva ou Outras Condições Climatéricas Adversas  

a) Em caso de impossibilidade de realização ou de conclusão de um encontro por motivos de chuva ou outras condições climatéricas adversas, caberá aos 

jogadores envolvidos acordar uma nova data para a realização ou conclusão do respetivo encontro, sendo da responsabilidade do desafiante de comunicar 

este facto à Organização. 

 

 

 2ª FASE: FASE FINAL 

16. Vigência da Fase Final 

a) A Fase Final decorrerá no fim-de-semana de 21 e 22 de Maio de 2022, respeitando a seguinte calendarização: 

• Quartos-de-final: 21 de Maio de 2022 

• Meias-finais: 22 de Maio de 2022 

• Final: 22 de Maio de 2022 

b) O calendário da Fase Final é da exclusiva competência da Organização, não podendo os jogadores alterar datas ou horários dos jogos. 

c) Decorrendo do ponto anterior, qualquer indisponibilidade de um jogador para efetuar um jogo desta fase implica a sua eliminação e substituição pelo 

jogador seguinte na tabela da primeira fase. 

17. Jogadores Apurados para a Fase Final 

a) Serão apurados para disputar esta fase os 8 jogadores melhor classificados no final da primeira fase. 

b) Os jogadores apurados deverão confirmar o seu interesse e disponibilidade para participar nesta fase do torneio até ao dia 10 de Maio de 2022. 

c) Caso um ou mais jogadores apurados, por qualquer motivo, não possa(m) disputar esta fase do torneio, a Organização promoverá a sua substituição pelo(s) 

jogador(es) seguinte(s) melhor(es) classificado(s) no final da primeira fase. 
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18. Sistema Competitivo da Fase Final 

a) A Fase Final será disputada no sistema de eliminatória direta (quartos-de-final, meias-finais e final). 

b) A fase de eliminação direta, em formato de quadro competitivo, será ordenada da seguinte forma: 

 

             ¼ Final   ½ Final   Final 

    

_____1ºClassificado_____ 

   _____________________    

_____8ºClassificado_____ 

 

      ____________________ 

_____4ºClassificado_____ 

   _____________________  

_____5ºClassificado_____ 

 

         _______________________ 

_____3ºClassificado_____ 

   _____________________  

_____6ºClassificado_____ 

 

      ____________________ 

_____7ºClassificado_____ 

   _____________________  

_____2ºClassificado_____ 

  

c) Todos os encontros realizados na Fase Final seguirão o mesmo formato da 1ªFase no que respeita a regras; 

d) Para os encontros da Fase Final estabelece-se uma tolerância de 15 minutos sobre a hora agendada, após o qual será atribuída ao adversário vitória por 

falta de comparência.   

19. Outras Situações 

Todos os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pela Organização, não cabendo recurso da decisão desta. 

 


