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1. Circuito Interno organizado pelo Ginásio Clube de Santo Tirso, realizar-se-ão as 

seguintes provas: 

 
Dia da Semana Data Nomes 

Sábado e 
Domingo 

12 e 13 de 
Dezembro 

Torneio Interno I 

Sábado e 
Domingo 

6 e 7 de 
Fevereiro 

Torneio Interno II 

Sábado e 
Domingo 

3 e 4 de 
Abril 

Torneio Interno 
III 

Sábado e 
Domingo 

19 e 20 de 
Junho 

Torneio Interno 
IV 

Sábado e 
Domingo 

17 e 18 de 
Julho 

Masters 
Só para os 8 

mais pontuados. 
*As datas poderão ser alteradas. 

 

2. A prova é aberta a todos os alunos, sócios e amigos e será disputada de acordo 

com o nível de jogo dos atletas. 

 

3. Nas quatro primeiras provas os participantes serão pontuados de acordo com a 

tabela do Regulamento Geral de Provas da FPT (Sénior C), ficando apurados para 

a Prova Final, Masters, os oito jogadores melhor classificados. Para o Nível de Mini-

Ténis não haverá a última prova (Masters), podendo, no entanto haver uma prova 

normal. 

 
 



 
“As provas disputadas no sistema de grupos, atribuem três pontos por 

vitória. Ao vencedor do torneio, será atribuída uma bonificação de 6 

pontos. 

 Nas provas disputadas no sistema de grupos, ou na fase de grupos do 

sistema combinado, para efeitos de ordenação dos jogadores no 

respectivo grupo são atribuídos 3 pontos à vitória, 1 ponto à derrota e 

zero pontos à falta de comparência.  

As provas disputadas nos sistemas de eliminação directa ou 

combinado, cujas pontuações obtidas na fase de grupos correspondem 

à da primeira ronda, atribuem a seguinte pontuação nos seguintes 

eventos: 

 
 

Nível 
 

V 
 

F 
½ 
F 

¼ 
F 

1/8 
F 

1/16 
F 

1/32 
F 

 
Qlfr 

 
Q2R 

 
Q1R

C (64) 25 20 15 8 4 2 1 - - - 
 

À primeira ronda de qualquer prova, corresponde sempre 1 ponto, sendo 

eliminadas as colunas imediatamente anteriores, sempre que a primeira, não 

corresponda à ronda prevista. 

A passagem de uma ronda por isenção (bye), não atribui ao atleta 

qualquer pontuação. No entanto, para efeitos de prémio monetário, receberá 

o prémio correspondente à segunda ronda. 

12.6 A passagem de ronda(s) por FC, dará direito à pontuação correspondente. 

 

4. As inscrições serão aceites até 3 dias antes do início de cada prova e deverão ser 

feitas directamente no Clube, através do nº de Fax. 252833465, ou E-mail: 

ténis@ginasiocstirso.com, tenis@ginasiocstirso.com, devendo cada jogador indicar 

o seu Nomes, Telefone ou Telemóvel e mail. Os alunos da Escola de Ténis 

podem faze-lo junto dos professores. Para informações adicionais pode ligar 

para a secretaria do Clube para o 252858271 até às 18h00. 

 

5. Os atletas serão divididos por níveis de jogo: 
 

a. Nível I : Mini-Ténis (bolas Tipo III); 



b. Nível II: Campo reduzido (bolas Tipo II); 
c. Nível III: Campo formal (bolas Tipo I); 
d. Nível IV: Campo e bolas formais. 

 

6. A taxa de inscrição, que deverá ser regularizada antes de cada jogador efectuar o 

seu primeiro encontro, será: 

 - Para alunos e sócios do GCST - 10€; 

- Restantes - 12,5€; 

- Inscrição única para Circuito: 

 - Para alunos e sócios do GCST – 28€; 

 - Restantes – 40€. 

- Masters – 10€. 

 

7. O sorteio será realizado 2 dias antes do início de cada prova pelas 11h00 nas 

instalações do Clube. 

 

8. Regulamento específico: 

 

Mini-Ténis:  

1. Partidas com tie-break até aos 10, com “ponto de ouro”.  

2. Obrigatória a utilização de BOLAS Tip 3.  

3. As provas terão que ser disputadas no sistema combinado, à melhor de 1 

“partida curta” na fase de grupos e à melhor de 3 partidas curtas, na fase de 

eliminação directa. 

4. A competição engloba ambos os géneros (rapazes e raparigas na mesma 

competição de singulares e sem cabeças de série). 

5. Prémios de presença ou medalhas todos os participantes. 

6. Os jogadores do mesmo Clube, terão de ser distribuídos pelas várias 

secções do quadro, por quartos ou Grupos, para que se encontrem o mais 

tarde possível. 

 

 

 

 

 



Nível II 

 

1. As provas terão que ser disputadas em sistema combinado, disputados com 

“partidas curtas”. 

2. Obrigatória a utilização de BOLAS Tip II.  

3. A competição engloba ambos os géneros (rapazes e raparigas na mesma 

competição de singulares e sem cabeças de série), caso justifique será feita 

uma divisão de géneros. 

4. Prémios de presença e medalhas ou troféus para os 3 primeiros classificados. 

5. Os jogadores do mesmo Clube, terão de ser distribuídos pelas várias secções 

do quadro, por quartos ou Grupos, para que se encontrem o mais tarde 

possível. 

 

Nivel III 

 

1. As provas terão que ser disputadas em sistema combinado, disputados com 

“partidas curtas”. 

2. Obrigatória a utilização de BOLAS Tip III.  

3. A competição engloba ambos os géneros (rapazes e raparigas na mesma 

competição de singulares e sem cabeças de série), caso justifique será feita 

uma divisão de géneros. 

4. Prémios de presença e medalhas ou troféus para os 3 primeiros classificados. 

5. Os jogadores do mesmo Clube, terão de ser distribuídos pelas várias secções 

do quadro, por quartos ou Grupos, para que se encontrem o mais tarde 

possível. 

 

Nível IV 
 

1. As provas terão que ser disputadas à melhor de três partidas, com super tie-

break a partida de desempate. 

2. A competição engloba ambos os géneros (rapazes e raparigas na mesma 

competição de singulares e sem cabeças de série), caso justifique será feita 

uma divisão de géneros. 

3. Prémios de presença e medalhas ou troféus para os 3 primeiros classificados. 



4. Os jogadores do mesmo Clube, terão de ser distribuídos pelas várias secções 

do quadro, por quartos ou Grupos, para que se encontrem o mais tarde 

possível. 

 

9. O Torneio será realizado em 3 courts de piso rápido. Caso o número de inscritos 

justifique a utilização de mais courts, serão utilizados 2 courts de piso rápido 

(relva sintética da CM Santo Tirso (cerca de 1 km).  

 

10. As provas de Nível IV serão jogadas com bolas Slazenger  Champioship Hi 

Vis/Dunlop Pro. 

 

11. Antes do início de cada encontro haverá um período de aquecimento nunca 

superior a 5 minutos. 

 

12. O atraso de 15 minutos do jogador em campo à hora marcada para o encontro será 

punido com FALTA DE COMPARÊNCIA. 

 

13. Estarão sempre em jogo 4 bolas que serão fornecidas pelo Clube, sendo 

substituídas sempre que necessário. 

 

14. Os jogadores deverão jogar sempre com equipamento oficial e adequado à prática 

do Ténis. 

 

15. A prova será disputada de acordo com as Regras Oficiais de Ténis da F.P.T., 

sendo aplicável o Código de Conduta. 

 

16. Será Director da prova., Fernando Jorge Moreira e Juíz-Árbrito, Luís Novais, Nuno 

Rodrigues ou Sílvia Moinhos. 

 

17. Os casos omissos ao presente regulamento serão decididos pelo Juiz-Árbrito da 

Prova. 

 

Os Juízes árbitro       A Direcção 

          Luís Novais Martins                                           Fernando Jorge Moreira 


