
REGULAMENTO CIRCUITO SOCIAL
TP/QM SOCIAL TOUR 2022

PRINCÍPIOS BASE
A Quinta de Monserrate e o Top-Padel irão organizar ao longo do ano de 2022, um 

circuito social, que tem como grande objetivo, oferecer uma solução aos atletas que 

praticam esta modalidade de uma forma mais descontraída e não tão competitiva.

O TP/QM Social Tour 2022 contará com 8 etapas durante o ano e permitirá atribuir 

diversos prémios por todas as categorias envolventes.

Todas as etapas estarão interligadas, por um ranking distribuído por níveis, que 

permitirá a todos terem a possibilidade terminar o ano entre os melhores.

Serão 10.000 Pontos distribuídos por 6 etapas (6 torneios de 1.000 pts e 2 torneio de 

2.000pts).

Todas as etapas do Circuito será realizada ao longo de um fim-de-semana, 
iniciando sempre sexta-feira a partir das 19 horas e terminará ao fim do dia de 
domingo.
Estas etapas serão realizadas nos centros da Quinta de Monserrate e do 
Top-Padel.

CATEGORIAS
As categorias possíveis de abrir para cada etapa serão as seguintes:
- Masculinos I, II, III, IV e V
- Femininos I, II, III, IV e V
- Mistos III e IV
Para abrir uma determinada categoria, a mesma deverá ter um mínimo 4 
pares inscritos;



INSCRIÇÕES
As Inscrições serão todas realizadas de forma online, através da plataforma 
Padel Teams.
Cada jogador só se pode inscrever num nível por categoria, com a exceção de 
Masculinos e Mistos ou Femininos e Mistos.
Os dados necessários para a inscrição são o nome (primeiro e último), 
e-mail, contacto, de cada um dos participantes.

Valor de Inscrição
� 1ª Categoria – 20€ por pessoa
� 2ª categoria – 15€ por pessoa
O jogador tem de proceder ao pagamento das inscrições até ao início do 
sorteio, devendo este valor ser pago por transferência (com nome se pos-
sível). Aquando da inscrição recebem um email com o IBAN e o email para 
onde devem enviar o comprovativo.

ESTRUTURA
A estrutura dos torneios poderá variar conforme o número de inscrições, no 
entanto, estas provas de modo geral, são da seguinte forma:
- Fase de Grupos
- Fase de Eliminatórias (Quadro A e/ou Quadro B)
- 16avos
- 8avos
- Quartos de final
- Meias-Finais
- Finais

Caso tenha até 24 duplas será grupos, mas se estiverem 25 ou mais duplas 
será quadro direto com quadro B, ou seja, cada dupla terá garantido sempre 
pelo menos 2 jogos.
Em termos de Pontuação por fases será de seguinte forma:



Masculinos e Femininos
- Grupos – melhor de 3 sets com Super Tiebreak e ponto de ouro
- 32 avos - melhor de 3 sets com Super Tiebreak e ponto de ouro
- 16 avos - melhor de 3 sets com Super Tiebreak e ponto de ouro
- Quartos de final - melhor de 3 sets com Super Tiebreak e ponto de ouro
- Meias-Finais - melhor de 3 sets com Super Tiebreak e vantagens
- Final – melhor de 3 sets e vantagens

Mistos
- Grupos – melhor de 3 sets com Super Tiebreak e ponto de ouro
- 32 avos - melhor de 3 sets com Super Tiebreak e ponto de ouro
- 16 avos - melhor de 3 sets com Super Tiebreak e ponto de ouro
- Quartos de final - melhor de 3 sets com Super Tiebreak e ponto de ouro
- Meias-Finais - melhor de 3 sets com Super Tiebreak e vantagens
- Final – melhor de 3 sets e vantagens

Em qualquer etapa o dia de sexta-feira iniciará sempre com as categorias de 
Mistos, salvo raras exceções, com o consentimento do diretor de prova.
Todas as categorias terão direito a prémios, consoante a etapa e o patroci-
nador em questão.
Foi lançado, no início de janeiro um calendário provisório das etapas do Cir-
cuito, sendo que essas mesmas datas podem sofrer alterações. No entanto, 
serão sempre anunciadas no mínimo com 15 dias de antecedência a etapa a 
realizar e a sua pontuação. A partir dessa data, as inscrições encontram-se 
abertas.

ORGANIZAÇÃO
A organização de todos os torneios ao longo do ano, ficará a cargo da 
Comissão que é constituída por elementos da Quinta de Monserrate e do 
Top-Padel.



DIREITOS, DEVERES E OBRIGAÇÕES DO JOGADOR
Quando um jogador chega ao clube em dia de torneio tem de fazer o check-in 
na recepção do clube de forma a regularizar a sua situação e receber em 
troca o Welcome Pack (composto por uma água e uma t-shirt, podendo 
eventualmente ter outros brindes consoante a disponibilidade dos patroci-
nadores e parceiros envolvidos).

SORTEIO DE CADA ETAPA
No sorteio a relação entre o número de cabeças de série e o número de par-
ticipantes na prova será o seguinte:

- Para grupos, haverá um número de cabeças de séries igual ao número de 
grupos.
- Para eliminatórias, haverá uma relação de 1 cabeça-de-série para cada 4 
pares inscritos.
Para saber o valor de um par, somam-se os pontos de ambos os jogadores do 
Circuito. A ordem de entradas e cabeças de série num quadro será estabele-
cida de acordo com estes valores (exceto no caso da realização do primeiro 
torneio da época que será definido aleatoriamente).
Se dois pares estiverem empatados com o mesmo número de pontos, ficará 
em primeiro o par que tiver o jogador com melhor pontuação no seu melhor 
torneio, se ainda assim estiverem empatados, será sorteado entre eles a sua 
ordem. A atribuição de um “Bye” deverá ser efetuada pela seguinte ordem: 1º 
- Aos cabeças de série, por ordem de classificação. 2º - Aos restantes sortea-
dos, distribuídos em igual número pelas secções do quadro nas respetivas 
linhas vagas. Depois de realizado o sorteio, as inscrições só poderão ser alter-
ados os pares salvo raras exceções, por outros jogadores com um ranking 
igual ou menor que o jogador que não jogará.
Depois do início de uma etapa, os jogadores estão inscritos, não poderão 
alterar o seu parceiro. A não observação desta regra resultará em desqualifi-
cação direta do par a partir do momento em que a irregularidade é detetada, 
ficando estes com 0 pontos nesse torneio e com exclusão do circuito desse 
mesmo ano. Muito Importante: Caso um jogador que passe à fase seguinte 
não possa jogar a ronda seguinte será dada Falta de Comparência.



HORÁRIOS DO SORTEIO
O Sorteio será realizado na segunda-feira antes do torneio, ficando disponível 
para consulta pública até quarta-feira às 16 horas as categorias que serão 
jogadas na Sexta-Feira e até às 16h no limite máximo as categorias que joga-
rão a partir de Sábado. Exceto a 1ª Etapa.

REGULAMENTO DE CADA ETAPA SOCIAL
Cada etapa do circuito será constituída por uma primeira fase (Grupos caso 
sejam até 24 duplas) e uma segunda fase de eliminatórias, podendo salvas 
raras exceções ser alteradas.
Sendo que será garantido a realização de dois jogos por cada par no torneio, 
com a exceção dos jogadores que comecem uma ronda à frente (devido aos 
byes, por causa do ranking).
Cada etapa do circuito será realizada com as seguintes pontuações: (até aos 
9 ou melhor de 3 sets, com ponto de ouro e super tie-break). Em caso de 
empate nos grupos o critério de desempate é o seguinte:
• Confronto direto.
• Diferença de Sets ganhos e perdidos.
• Diferença entre jogos ganhos e perdidos entre os pares empatados.
• Número de jogos ganhos entre os pares em situação de empate.
• Sorteio.

HORÁRIOS DOS TORNEIOS
É da responsabilidade da organização anunciar a ordem de jogos até 30 
horas antes da realização da prova (Ex: no caso de um torneio a começar na 
Sexta-Feira às 19 horas a ordem de jogos terá de ser anunciada no máximo 
até Quinta-Feira às 13h).



Os horários serão divulgados na plataforma PadelTeams e possivelmente 
partilhada no Facebook dos Clubes e enviado por e-mail para todos os inscri-
tos (caso preencham o e-mail correto aquando da inscrição).
Os jogadores são responsáveis por se informarem dos horários dos seus jogos 
e caso se atrasem por mais de 15 min ficam sujeitos a perder o jogo por Falta 
de Comparência, ficando a decisão a cargo do Juiz-Árbitro presente.
O intervalo para um jogador entre o último encontro de um dia num determi-
nado escalão/género e o primeiro jogo do dia seguinte nesse mesmo 
escalão/género, será no mínimo de 10 horas.
De um modo geral os torneios serão realizado desde sexta-feira às 19h até 
domingo às 20h.
Primeiro será sempre jogado a categoria de Mistos, salvo raras exceções.

CARTAZ
O cartaz anunciado para cada etapa deverá ter a seguir informação:
• Nome da etapa e respetiva pontuação.
• Local da sua realização (Quinta de Monserrate e Top-Padel)
• Como se faz as inscrições (Padelteams)
• Dias em que se realizará a prova.
• Prazo e valor da inscrição e a data da realização do sorteio.
• Escalões, géneros e níveis da prova.
• Indicação dos prémios ou ofertas que, para além dos troféus, serão dis-
tribuídas.
• Patrocinadores da etapa em questão
• Indicação do valor do prémio monetário por prova, caso exista;

RANKING E RESULTADOS
Disponível nas páginas e sites de cada um dos clubes.
Serão publicados e enviados os quadros finais do torneio até 48 horas após a 
realização do mesmo.
Para que um jogador some pontos a cada prova é fundamental e obrigatório 
que faça a inscrição, com o mesmo email, caso contrário poderá não adquirir 
a soma dos pontos.



PRIZE MONEY
Os “prize moneys” a pagar aos jogadores pelas organizações da prova em 
que participam, é da exclusiva responsabilidade dos clubes organizadores.
Sempre que houver distribuição de “prize money” será distribuído pelas várias 
categorias e níveis sempre que for anunciado da seguinte forma:
A distribuição do Prize Money ou prémios em questão será anunciado após a 
abertura das inscrições.
Caso alguma categoria não se desenrole numa determinada etapa por falta 
de duplas, o valor dessa categoria não será revertido para as restantes.
O valor do “prize Money” para ser entregue aos vencedores, devem apresen-
tar recibo verde ou fatura/recibo legal no montante do valor do “prize Money” 
em questão.
Quaisquer deduções que os jogadores tenham que fazer junto do estado são 
da exclusiva responsabilidade dos jogadores e não da organização. (Ex:”prize 
money a receber de 125 euros, a fatura ou documento contabilístico aceitável 
por lei, deverá ser de valor global igual a 125 euros)

CLASSIFICAÇÃO DO CIRCUITO SOCIAL (RANKING)
Todos os jogadores serão ordenados por ordem numérica crescente em 
função da pontuação obtida, tendo por base os resultados de cada etapa do 
Circuito.
A classificação é atualizada na semana posterior ao decorrer da etapa.
O ranking será dividido pelas categorias existentes, criando um ranking difer-
enciado por categoria. Apenas e só para rankings federativos é que será cal-
culado o rácio de pontos.
Para efeitos de classificação, ao jogador que seja averbada falta de com-
parência justificada, ser-lhe-á atribuída a pontuação correspondente à 
ronda em que foi a falta de comparência, caso contrário não somará nenhum 
ponto na respetiva etapa.
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Os pontos obtidos em Quadro B não são somados à ronda em que o par ficou 
no Quadro A, ou seja, o jogador que ganhar um Quadro B de 8 duplas dum 
1000 Pontos faz 400 Pontos nessa etapa.
Cada atleta caso perca na 1a Ronda do Quadro A poderá fazer no máximo, 
caso ganhe o quadro B, os mesmos pontos que um atleta que perde na 2a 
Ronda.
Quando um jogador tem Bye na 1a Ronda e perde na 2a (seu primeiro jogo) 
NÃO TEM direito a realizar o Quadro B, uma vez que foi beneficiado em prol do 
seu ranking.

PONTOS POSSÍVEIS  DE 
CONQUISTAR EM CADA TORNEIO:


