
DESPORTO Ténis de CampoEV: 1 004 068 DESPORTO

De 1-Out-2014 a 29-Mar-2015                                                 3º Torneio Escada 2014/2015

Torneio Escada aberto aos associados do Clube Millennium bcp.

O T i E d t i l t t id d lh

Ténis de Campo

Programa

EV: 1.004.068

Os Torneios Escada caracterizam-se por serem uma excelente oportunidade para melhorar o 
nível de ténis dos seus participantes, uma ótima maneira de conhecer novos jogadores e 
proporcionarem muita diversão. Num torneio escada, os jogadores são dispostos como 
degraus de uma escada e desafiam-se uns aos outros para realizarem encontros. Na sequência 
de uma vitória ou derrota num encontro, os jogadores movem-se para cima ou para baixo na 
posição na escada. O objetivo do Torneio Escada é estar no topo da mesma.

Torneio Escada aberto aos seguintes jogadores: Singulares – Género Masculino e Feminino.

O Torneio Escada tem início em 1 de outubro de 2014 e termina em 29 de março de 2015. No
final do torneio, os 8 primeiros classificados realizam entre si um master para apurar o
Campeão, o qual terá lugar nos dias 4 e 5 de abril de 2015, em local a decidir.
Os encontros podem ser realizados em qualquer clube (zona da grande Lisboa) e superfície (pó
de tijolo, dura ou relva), sendo a marcação dos encontros da responsabilidade do jogador
desafiante.

Clique aqui para aceder ao Regulamento do Torneio Escada.q q p g

Inscrições gratuitas.

Inscrições limitadas até 19 de setembro de 2014.
A 24 do mesmo mês, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas para o 

Custos

Diversos
arranque do torneio.

NOTA: como o Torneio Escada é uma prova dinâmica, uma vez iniciado o evento e havendo 
vagas disponíveis, os Associados poderão inscrever-se no Torneio Escada a qualquer momento 
entre 1-Out-2014 e 28-Fev-2015. Nesta situação, deverá enviar pedido de inscrição para o 
seguinte endereço de email: rui.magalhaes@millenniumbcp.pt

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp ou pela
Secção de Ténis de Campo

Ténis de Campo
3º Torneio Escada 2014/2015 INSCRIÇÕES FECHADAS

Secção de Ténis de Campo.
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http://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Document_1_A000000000029085.pdf

