
REGULAMENTO 

TORNEIO ESCADA 2019 

O torneio escada terá início a partir de 15 de janeiro de 2019 e termina no dia 30 de 

maio de 2019. 

Poderão participar no torneio todos aqueles que desejarem, segundas as normas do 

regulamento. 

As inscrições terminam a 10 de janeiro de 2019. 

 

Os participantes que não fazem parte do Ranking afixado terão que entrar nele, 

desafiando os últimos classificados do respetivo Ranking. 

Todos os interessados a participar deverão estar inscritos no clube Millennium bcp. 

Quem cair fora desta norma, deverá solicitar a sua participação a título de 

convidado. 

O custo de participação na prova será de € 7,50, este valor que será cobrado 

diretamente pelo clube no caso dos associados, e, para os convidados será cobrado 

individualmente o valor estipulado. 

 

a) Poderão desafiar os seus adversários de três em três até ao 5.º classificado do 

Ranking e depois de um a um até ao primeiro lugar. 

b) O vencedor ocupará o lugar do adversário, descendo o vencido para o lugar do 

perdedor. 

c) É obrigatório que todos praticantes inscritos disputarem no mínimo dois jogos 

por mês, escolhendo os jogadores o dia e hora para o encontro. 

d) O Ranking será atualizado jogo a jogo, a fim de permitir a atualização do 

mesmo permanentemente. 

e) A ficha de jogo terá que ser preenchida pelos jogadores e rubricada pelos 

mesmos e entregue no final do jogo. 

f) Caso os jogadores tenham necessidade de um árbitro terão que solicitar ao 

diretor do torneio o mesmo. 

g) Caso o desafiado se recusar a jogar, descerá para o lugar do desafiante. 

h) As fichas dos jogos terão que ser solicitadas ao diretor do torneio. 

i) Os campos para os respetivos jogos terão que ser marcados na receção do 

clube atempadamente. 



j) Os jogos poderão ser realizados, quer no período da manhã (12:00 às 14:00 

horas) como no período da tarde (18:00 às 20:00 horas), consoante acordo 

entre os jogadores. 

k) Para uma mais fácil comunicação entre os jogadores e a direção do torneio 

informamos que a direção da prova compete: 

i. Diretor – Prof. Fernando Valentim 

ii. Subdiretor – Francisco Madureira 

A Direção 

 


