MUNICÍPIOS DA PENÍNSULA DE SETÚBAL
ASSOCIAÇÕES
ESCOLAS

JOGOS DO FUTURO DA REGIÃO DE SETÚBAL 2017

TÉNIS
REGULAMENTO
1. Organização
A organização da competição de Ténis dos Jogos do Futuro da Região de Setúbal 2017 é da
responsabilidade da Câmara Municipal de Alcochete, em colaboração com o Vulcanense Futebol
Clube.
2. Data, local e horário de realização
A competição de Ténis realiza-se no dia 3 de Junho (Sábado), nos Complexos Desportivos do
Valbom e do Grupo Desportivo Alcochetense, das 9h00 às 18h00.
3. Escalões etários
A participação destina-se a jovens nascidos em 2002 e 2003.
4. Constituição das equipas, Inscrições, Contactos e Sorteio
4.1. As equipas são constituídas no máximo por quatro elementos (sendo dois elementos
femininos e dois elementos masculinos).
4.2. No ato de inscrição é obrigatório a entrega da ficha de inscrição em anexo devidamente
preenchida e as respetivas fotocópias de BI/CC ou Cartão de atleta.
4.3. As inscrições devem ser enviadas para o Sector de Desporto, Divisão de Intervenção
Social da Câmara Municipal de Alcochete até ao dia 5 de Maio de 2017, através do
preenchimento da ficha em anexo:
Telefone – 21 234 86 49
Endereço electrónico: alcochete@jogosdofuturo.net

www.jogosdofuturo.net
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5. Modelo organizativo
5.1. Sistema de competição
a) A competição será realizada em quadros separados por género (Masculino e Feminino);
b) Os quadros serão de eliminação direta, sendo que os eliminados da 1ª ronda serão
reconduzidos para um quadro B, que funcionará pelo mesmo sistema.
c) Cada encontro é disputado com um short set (à melhor de 4 jogos, com ponto de ouro).
5.2. Juiz Árbitro e Diretor da Prova
a) A Juiz Árbitro será Lídia Abrantes.
b) O diretor da prova será designado pela Câmara Municipal de Alcochete.
5.3. Os quadros dos jogos e os respetivos horários serão enviados por correio electrónico a
cada Município depois da realização do sorteio.
6. Procedimentos à chegada do local de competição.
6.1. O local da concentração será no Parque Desportivo do Valbom, as comitivas ao
chegarem ao Local indicado devem instalar-se na bancada e o responsável da equipa
deve junto da organização e Juiz Arbitro confirmar a sua presença e tomar conhecimento
do balneário atribuído e horário para iniciar o aquecimento e respetivo início aos jogos.
6.2. Antes de cada jogo, devem os responsáveis de equipa fazer prova através dos meios
definidos (BI/CC ou Cartão de atleta) da identidade de todos os elementos da comitiva e
suas funções.

7. Casos Omissos
Os casos omissos serão analisados e decididos pela Juiz Árbitro e/ou pela organização.
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TÉNIS
FICHA DE INSCRIÇÃO
MUNICÍPIO_____________________________________________________

N.º

NOME

DATA NASCIMENTO

N.º B.I./CARTÃO CIDADÃO

MASCULINOS
1
2
FEMININOS
1
2

RESPONSÁVEIS
CARGO

NOME

N.º B.I./C. C.

E-MAIL

NOTA: Data limite de inscrição: 5 de Maio de 2017

www.jogosdofuturo.net
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DECLARAÇÃO

Eu, ________________________________________________, abaixo assinado, na condição de
encarregado(a) de educação de ____________________________________________________,
declaro que autorizo a sua participação no Torneio de Ténis dos Jogos do Futuro 2017, a ter lugar
nos Complexos Desportivos do Valbom e do Grupo Desportivo Alcochetense, no dia 3 de junho de
2017.

Declaro também que o meu educando(a) possui robustez física para participar em atividades
desportivas, assumindo a responsabilidade da sua participação.

Município de ______________________, ____ de Maio de 2017

O Declarante

___________________________

E-mail: ____________________________________________________________

Os dados pessoais serão utilizados apenas para sua identificação. A utilização do endereço
de E-mail servirá apenas para o manter informado acerca dos Jogos Do Futuro da Região de
Setúbal 2017 não sendo disponibilizados a qualquer outra entidade ou serviços.
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