LIGA LXTEAM NEXT GEN
– REGULAMENTO 2018/2019 –

1. DESTINATÁRIOS
1.1. ESCALÕES: dos 11 aos 14 anos (SUB 14) e dos 15 aos 19 anos (SUB 19).
1.2. GÉNEROS: feminino e masculino (competição mista).
NOTA 1: todos os participantes devem possuir seguro desportivo, podendo ser através da Licença FPT
(Praticante ou Jogador) ou Seguro de Acidentes Pessoais (que abranja atividades desportivas).
NOTA 2: no caso de não possuir seguro desportivo, o participante poderá efetuar Inscrição de Praticante nas
nossas Escolas de Ténis.

2. INSCRIÇÕES
2.1. PRAZO: podem ser realizadas durante todo o decorrer da prova (até 31 de Maio de 2019).
2.2. MODO: através do email info@lxteam.pt com os seguintes dados: nome, data nacimento, nº telemóvel, email,
nº FPT (ou nº Apólice Seguro Acidentes Pessoais).
2.3. PREÇOS:
INSCRIÇÃO: 20,00 € (sócios e/ou alunos); 30,00 € (outros participantes).
CARTÃO DE 12 JOGOS: 10,00 €
1 ENCONTRO: 2,00 €
2.4. A INSCRIÇÃO INCLUI: 1 Cartão de 12 Jogos, 1 Tubo de 4 Bolas e 1 Overgrip.
NOTA 1: o pagamento da Inscrição, dos Encontros ou dos Cartões de 12 Jogos deverá ser efetuado na
Secretaria da Escola de Ténis ou com um dos Professores.
NOTA 2: após o términus do Cartão de 12 Jogos incluído na Inscrição, cada jogador pode optar por adquirir
novo cartão ou pagar a taxa de 1 Encontro individualmente.

3. A COMPETIÇÃO
3.1. Esta competição inicia‐se com o Torneio Abertura a realizar no dia 15 de Dezembro de2018.
NOTA: a competição iniciar‐se‐á com um mínimo de 6 participantes em cada escalão.
3.2. A competição desenvolve‐se em regime de desafios.
3.3. Os desafios serão efetuados através de Whatsapp em grupo próprio criado pela organização.
3.4. Todos os jogadores podem desafiar outros jogadores as vezes que desejarem durante o decorrer da prova,
tendo que ser aceite pelo desafiado.
3.5. Os encontros terão que ser realizados no Clube Ténis Paço Lumiar ou na Escola Ténis José Mário Silva.
3.6. Os encontros deverão que ser marcados com a antecedência de 72 horas (3 dias). Em caso de menor
antecedência ficam condicionados às eventuais disponibilidades de campos.
3.7. Todos os encontros só serão considerados válidos após mensagem dos 2 intervenientes no grupo Whatsapp
com o respetivo resultado.
3.8. Cada encontro atribuirá 3 pontos ao vencedor e 1 ponto ao vencido.
3.9. Em caso de Falta de Comparência serão atribuídos 3 pontos ao jogador que compareceu e retirados 3 pontos
ao jogador que faltou.

3.10.
Ao longo da competição poderão ser criados Torneios Intercalares. Estes torneios poderão ser
disputados com sistemas competitivos diferentes (que não o de desafios).
3.11.
A Liga termina com o Torneio Encerramento e que será disputado nos dias 6 e 7 de Julho de 2019.
3.12.
Durante o decorrer da Liga será criada uma classificação ordenada, de modo a que no início de cada
mês se possa eleger os jogadores premiados de cada um dos escalões relativos ao mês anterior.
3.13.
Nos Torneios Intercalares e no Torneio Encerramento os jogadores participantes serão ordenados nos
respetivos quadros de acordo com a última classificação mensal antecedente à data da sua realização.

4. OS ENCONTROS
4.1. Todos os encontros serão disputados em sistema de 3 partidas curtas (até aos 4 jogos), sendo a última um
Tie‐Break (até aos 7 pontos com diferença mínima de 2).
4.2. Nas duas primeiras partidas, caso se verifique igualdade aos 3 jogos, disputar‐se‐á um Mini Tie‐Break (até aos
5 pontos com diferença mínima de 2).
4.3. Em cada jogo, caso se verifique 40 Iguais, disputa‐se um Ponto de Ouro, sendo que o jogador recebedor terá
direito à escolha do lado para receber o serviço do oponente.
4.4. Em cada encontro haverá um tempo máximo de 5 minutos para aquecimento.

5. PRÉMIOS
Para atribuição de todos os prémios abaixo mencionados é necessário que se verifiquem os seguintes aspetos:



efetuar um mínimo de 4 encontros num mês;
jogar com pelo menos 2 adversários diferentes.

5.1. PRÉMIO MENSAL: 1 Tubo de Bolas para o jogador que fizer mais encontros nesse mês.
NOTA: em caso de empate o prémio será atribuído ao jogador que atingir primeiro esse número de encontros.
5.2. PRÉMIOS FINAIS:
1º LUGAR: 1 Vale de 50 Euros a descontar na Escola de Ténis em 2019/2020.
2º LUGAR: 1 Vale de 30 Euros a descontar na Escola de Ténis em 2019/2020.
3º LUGAR: Inscrição na LIGA LXTEAM NEXT GEN 2019/2020.
4º LUGAR: 1 Cartão de 12 Jogos.
5º LUGAR: 1 Tubo de 4 Bolas.
PRÉMIO FAIR‐PLAY: 1 Pack LXTEAM Next Gen (1 t‐shirt, 3 overgrips, 1 anti, 1 set de corda).

6. CASOS OMISSOS
Todos os casos omissos no presente regulamento serão devidamente apreciados pela organização, bem como
enquadrados nas Regras e Regulamentos das Escolas de Ténis LXTEAM e da Federação Portuguesa de Ténis.

Lisboa, 15 Novembro 2018,

