TORNEIO PADEL EMPRESAS MADEIRA 2019
1. CONCEITO
PADEL, jogado entre duas duplas, com raquetes e uma bola, num desporto muito similar
ao ténis. As paredes do campo são o grande diferenciador desta modalidade, recolocam
a bola em jogo e podem ser usadas como uma 'arma' para os praticantes durante o jogo,
adicionando muito dinamismo às partidas.
Um desporto de fácil iniciação, que abrange todas as faixas etárias, que pode ser jogado
por qualquer pessoa com ou sem experiência. Uma modalidade que também tem
prestigiado a Região com destaques nacionais e internacionais através de resultados de
excelência com praticantes madeirenses.
Para além deste crescimento da vertente competitiva, o Padel tem um papel social
ligado à sua prática, muitas vezes sublinhado por quem o pratica, algo que queremos
neste torneio voltar a vincar.
Com o foco na promoção de um estilo de vida mais saudável e activo, no convívio entre
as empresas, este torneio tem como principais objetivos a criação de uma rede Team
Building entre os diversos praticantes e de dar a possibilidade à melhor dupla – a
vencedora – para uma ida ao evento Master WPT.

2. DATA E LOCAL
● 1º Torneio
»» de 15 a 18 de Maio
»» Campos CS Marítimo
● 2º Torneio
»» de 12 a 15 de Junho
»» Local por definir
● 3º Torneio
»» de 04 a 07 de Setembro
»» Local por definir
● Jantar cerimónia final – Local por definir

3. REGRAS
3.1 O TORNEIO
O torneio terá três etapas: 2 fases de grupos e 1 finalíssima;
3.1.1 Os locais previstos para a realização das etapas são: Clube de Lazer e Padel do
Funchal, Clube Desportivo Marítimo e Jardins Panorâmicos do Lido. As equipas inscritas
recebem posteriormente a confirmação das datas, do local e do horário por prova;
3.1.2 Podem estar inscritas até 30 equipas para este torneio;
3.1.3 O período de aquecimento em todos os encontros, será de 5 minutos;
3.1.4 O torneio será disputado com bolas da marca HEAD PRO S;

3.1.5 Compete à organização da prova, estabelecer cabeças de série, tendo sempre em
consideração se tratar de um Torneio Social;
3.1.6 Serão distribuídos a todos os participantes: Águas, bananas e será dado o acesso
premium ao lounge do torneio;
3.2 EQUIPAS
Cada equipa pode inscrever até 10 elementos;
3.2.1 As equipas de jogo devem ser constituídas por 6 elementos e, todos os elementos
devem jogar. Pelo menos 1 dos jogadores deve ser funcionário, administrador, ou ter
outro cargo efectivo, na empresa inscrita;
3.2.2 As empresas podem ter mais do que uma equipa inscrita no torneio. Os elementos
de duas equipas diferentes não podem trocar entre si;
3.2.3 Antes de cada encontro, cada equipa terá que inscrever 3 duplas, na folha de
registo disponibilizada pela organização. Este documento deve depois ser entregue, com
identificação das duplas 1, 2 e 3 ao Juíz-árbitro – antes do início do jogo;
3.2.4 No final do torneio, será realizado um jantar de cerimónia para entrega de
prémios, todos os elementos inscritos na equipa estarão convidados.
3.3 APURAMENTOS
Na 1ª fase - disputada ao longo de 2 Etapas - serão sorteados grupos de 4 Equipas que
jogarão entre si, apurando-se as primeiras 2 equipas para um Quadro “A” e as restantes
2 equipas para um Quadro “B”;
3.3.1 O Torneio será jogado na Fase de Grupos ao melhor de 9 jogos, com Tie-breack no
9/9, com Ponto de Ouro;
3.3.2 Cada jogador só poderá jogar um encontro contra uma outra equipa e
obrigatoriamente pelo menos um (1) dos funcionários da empresa terão que jogar;
3.2.3 A Fase Final é disputada ao melhor de 3 sets, com Supertie-breack, e é abolido o
Ponto de Ouro;
3.4 HORÁRIOS
Os horários dos jogos serão definidos pela organização e não podem ser alterados;
3.4.1 No caso de impedimento ou dificuldade nos horários, no ato de inscrição deverão
informar a organização das limitações da mesma;

4. INSCRIÇÃO
A inscrição da equipa no torneio deve ser feita em nome da empresa;
4.1 O formulário de participação para preenchimento online estará disponível em
iniciativas.dnoticias.pt, através do link https://forms.gle/981m8KeRYUEMbwsb8 e na
página de Facebook do evento. Estará também disponível para preenchimento em papel
no departamento de marketing no Diário de Notícias, na Rua Dr. Fernão Ornelas, nrº56,
3º andar ou pedido através do email marketing@dnoticias.pt.

4.2 No formulário todos os campos serão de preenchimento obrigatório. Serão pedidos
dados como: DA EMPRESA »» nome e dados de faturação, contacto telefónico do
responsável pela inscrição // DOS ATLETAS [até 10 inscritos] »» Nome completo, idade,
data de nascimento, contacto móvel e tamanho de t-shirt de todos os jogadores. Outros
dados podem ainda ser solicitados no formulário.
4.3 Pelo menos um elemento da equipa terá que ter um cargo efetivo na empresa
inscrita. Ponto obrigatório.
4.4 As inscrições terminam até às 14horas do dia 01 de Maio de 2019, ou até atingir o
limite de 30 equipas inscritas. Limite máximo considerado pela organização.
4.5 VALOR EMPRESAS
4.5.1 O valor da inscrição é de €600 + iva, por cada equipa;
4.5.2 O pagamento da inscrição, deverá ser regularizado na totalidade até ao dia 06 de
Maio
4.5.3 O valor da inscrição inclui:
- Seguro de atividade para todos os elementos inscritos;
- 1 t-shirt técnica para cada jogador;
- Aluguer dos campos em todas as etapas;
- Bolas de jogo para todas as etapas;
- Águas (Limitado ao stock);
- Acesso à zona de refeições, com serviço de águas, sumos e snacks (ofertas limitadas
por atleta); Pulseira VIP – Team PADEL;
- Certificados de participação;
- Presença da marca da empresa no caderno de apresentação do torneio.
4.6 Às empresas inscritas, será atribuído um plafound de incentivo em MEDIA DIÁRIO.
Oferta válida durante 6 meses, a utilizar numa data à escolha mediante marcação prévia,
fora de suplementos / cadernos comerciais ou acordos já negociados. Após a inscrição
e validação de pagamento, os responsáveis pela inscrição da empresa serão contactados
de forma a agilizar o processo.

5. SORTEIO
O sorteio será realizado oito dias antes da 1ª Prova.
5.1 Os quadros e ordens de jogos serão divulgados na página de Facebook do evento e
em iniciativas.dnoticias.pt

5. NÍVEIS DE JOGO
A este torneio não se aplica quaisquer níveis de jogo.

6. PRÉMIOS
Os prémios serão entregues no Jantar de cerimónia final do Torneio.
6.1 Para a equipa vencedora:
»» Viagem para 2 pessoas a Lisboa, ao MASTER WPT, com viagem, estadia e ingresso
para os dois dias do evento incluídos;
»» Assinatura digital DIÁRIO, durante 3 meses para todos os elementos da equipa.

7. GERAIS
7.1 A organização é soberana na resolução de dúvidas ou omissões do presente
regulamento.
7.2 Ao aceitar a sua inscrição no torneio, os jogadores estão a autorizar a divulgação de
imagens – fotografias que possam vir a ser recolhidas ao longo de todas as etapas do
torneio. As fotografias podem depois ser utilizadas em publicidades de comunicação ao
evento.
7.3 Ao registarem a sua inscrição, os dados disponibilizados pelos inscritos podem ser
utilizados para fins publicitários e/ou comerciais, opção disponível na ficha de inscrição.
7.4 Os inscritos aceitam todas as condições presentes neste regulamento.
7.5 Ao Diário de Notícias da Madeira, como organizador do torneio, reserva-se o direito
de alterar o presente regulamento sem aviso prévio, se assim achar necessário e se for
benéfico para a iniciativa.
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