PADEL ESCOLAR – Federação Portuguesa de Padel

LIGA DE PADEL DE
PROFESSORES by
ANO 2022
REGULAMENTO
1. INTRODUÇÃO
Objetivos:
. Dinamizar e atrair as atenções para o Padel Escolar;
. Atrair e incentivar a prática de novos jogadores;
. Promover a modalidade de Padel na comunidade escolar;
. Promover um espirito de competição saudável;
. Desenvolver o Padel Nacional;
. Motivar os professores para a prática da modalidade.
2. DESTINATÁRIOS
. Todos os professores que estejam a lecionar nos agrupamentos de escolas
agrupadas ou não agrupadas do ensino público, ou nos Estabelecimentos de ensino
privados.

3. FORMATO DA LIGA LOCAL
. A liga de professores consistirá em 2 Etapas + Masters Final.
. Haverá 2 ligas a decorrer: Liga Masculina e Liga Feminina.
. Haverá duas competições; Uma a que chamamos nível 1 destinada aos jogadores
federados ou com mais de dois anos de experiência na modalidade e outra
denominada nível 2 destinada aos jogadores não federados e com menos de 2 anos de
experiência de prática na modalidade.
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. Os jogadores deverão indicar o seu nível no questionário de inscrição.
. A liga será organizada localmente pelas regiões consideradas no Programa de
Desenvolvimento do Padel Escolar, a saber;
- Região Norte
- Região Centro
- Região da Grande Lisboa
- Região de Sintra
- Região de Amadora/Cascais/Oeiras
- Região de Setúbal e Alentejo
- Região do Algarve.
. Cabe ao coordenador de cada região, em função dos professores inscritos e nível
evidenciado no questionário de inscrição, realizar um formato que permita em duas
etapas apurar os melhores pares em competição e caso seja necessário uma
competição regional que junte o melhor de cada competição local para determinar o
melhor classificado a apurar para a fase nacional.
Sugerem-se dois modelos que podem ser aumentados e modificados de forma a dar
resposta a cada situação:

Modelo 1
1ª Etapa
1 Divisão
Várias Séries

2ª Etapa

Em função da
classificação nas
diferentes séries, irão
criar-se divisões. Assim,
na segunda etapa, os
melhores de cada série
encontram-se na
primeira divisão

Várias
Divisões
1 série por
divisão

Apuramento das
melhores duplas na
primeira divisão.

Modelo 2
1ª Etapa
2 Divisões
Várias Séries

Os primeiros da segunda
divisão sobem à primeira.
E os piores da primeira
divisão descem à
segunda.

2ª Etapa
2 Divisões
Várias Séries

Apuramento das
melhores duplas na
primeira divisão.

. Apuram para o Masters Final, que terá lugar no mês de dezembro, as oito melhores
duplas nacionais, da competição de nível 1 e de nível 2.
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. As cotas por região serão determinadas, em função do número de inscrições da fase
local.
4. INSCRIÇÕES
A inscrição na liga será realizada através do link
https://tinyurl.com/LigaProfessoresDecathlonPADEL
A inscrição é gratuita.

5. MARCAÇÕES
Procedimento:
As duplas são livres de marcar os jogos com as duplas adversárias no período
destinado a cada etapa.
Ou através de jornadas concentradas para apuramento das duplas de determinada
região.
Cumprimento do calendário:
É importante que os jogos sejam realizados com a maior brevidade possível, para que
não fiquem jogos por realizar no final de cada etapa.
Os jogos terão de ser realizados nos clubes aderentes.

6. ALUGUERES DOS CAMPOS
O aluguer de campos deve ser feito nos clubes aderentes ao Padel Escolar. O custo dos
alugueres fica a cargo das duplas que estiverem a jogar, variando o valor em função do
clube onde jogarem.

7. COMUNICAÇÃO
Marcações:
Através das aplicações usadas pelos clubes
Resultados deverão ser enviados para o coordenador regional pela dupla vencedora.
Posteriormente, serão divulgadas nos canais de comunicação.
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Solicita-se que as duplas enviem fotos dos jogos realizadas, para que possam ser
divulgadas nos canais de comunicação
Canais de comunicação:
Página do facebook do Padel Escolar - https://www.facebook.com/padelescolar/

8. NOVOS PARES E DESISTÊNCIAS.
Não é permitida a troca de parceiros de pares na liga.

9. LESÕES E SUBSTITUIÇÕES
Em cada etapa é possível substituir um jogador lesionado, sendo que este só poderá
retornar na etapa seguinte. O jogador substituto não pode estar a competir na liga.
Todas as lesões ou desistências que ocorram desde o início do jogo, que
impossibilitem o término do mesmo, será decretada vitória à outra dupla, sendo que os
jogos ganhos, pela dupla desistente, se manterão. Já os jogos da equipa vencedora
serão de 6 (ou 7) nos jogos que faltam disputar.
As desistências que ocorrerem nas últimas 24 horas, antes do início do jogo, será
considerado falta de comparência absoluta dessa equipa.
Se a desistência ocorrer antes das últimas 24 horas antes do jogo, as duplas deverão
procurar remarcar o jogo para outra data, havendo falta de falta de comparência
relativa da dupla que quis a alteração, devendo esta dupla enviar um mail à
organização a informar deste pedido de alteração. A partir deste momento caberá a
responsabilidade à dupla que desistiu, encontrar uma nova data compatível entre as
duplas para o jogo acontecer. Caso não consiga, até ao final da etapa, a falta de
comparência relativa passará a absoluta.
Relembrando que: “as duplas são livres de marcar os jogos com as duplas adversárias
durante o período destinado a cada etapa.
Qualquer situação anómala ou não prevista será discutida e definida pelos organizadores da
Liga Padel de Professores by Decathlon.
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10. PONTUAÇÃO
Os jogos realizam-se à melhor de 3 sets (sem ponto de ouro), sendo que o 3º set
assume a forma de um super tie-break até aos 10 pontos (sendo que terá que haver
sempre uma diferença de 2 pontos entre as equipas).
Os jogos não têm jogo exterior, exceto nas situações em que o campo permitir e as
duplas acordem no início do jogo.

Pontuação:
Vitória 3 pontos
Derrota 1 ponto
Penalizações:
Falta de comparência - 3 pontos.
A não realização do jogo até à data estipulada -1 Pontos
Em caso de igualdade pontual os critérios de desempate são os seguintes:
1. Confronto direto
2. Diferença entre sets ganhos e perdidos (O super tie-break
assume valor de set)
3. Diferença entre Jogos Ganhos e Perdidos (Não se
contabilizam os super tiebreaks)
4. Ordem de inscrição do par na Liga de Professores
Se ocorrer uma desistência de um par durante a etapa (ou seja, antes de realizar
todos os jogos do grupo), a classificação final desse grupo será contabilizada anulando
os jogos da dupla desistente.
Se a desistência de um par durante a etapa ocorrer após os jogos realizados, o par
desistente ficará na última posição por defeito, independentemente dos pontos
alcançados.

11. CALENDARIZAÇÃO
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1ª ETAPA – 1 de outubro a 18 novembro
2ª ETAPA – 19 de novembro a 4 dezembro
MASTER FINAL – DEZEMBRO DE 2022

12. PRÉMIOS
Serão atribuídos prémios a todos os vencedores de cada nível no Masters Final.
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