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Regulamento 

1. Condições de Participação e Caraterísticas Gerais 

 

1.1 Organização: O I Torneio Individual “Jogador Completo” é organizado pelos professores de 

Educação Física responsáveis pela Atividade interna da escola, no presente ano letivo. 

1.2 Definição: O I Torneio Individual “Jogador Completo” destina-se a todos os alunos da Escola dos 2º e 

3º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro. 

1.3 Caraterística / Escalões / Géneros: A prova consistirá num torneio, de escalão único que apurará o 

melhor jogador de quatro modalidades (“Jogador Completo”). Dependendo do número de 

inscrições, coloca-se a hipótese do torneio ser alargado, cumulativa e exclusivamente ao género 

feminino. Doutra forma, ocorrerão jogos “mistos” (com contendores dos dois géneros), ou jogos 

entre jogadores só do género masculino. 

1.4 Modalidades: As modalidades desportivas em competição serão o Ténis de Campo, o Badmínton, 

Ténis de Mesa e Bilhar (Pool Português). 

1.5 Datas: Esta prova desenrola-se no período de tempo compreendido entre fevereiro e maio de 2015, 

às quintas-feiras, no seguinte horário: 9.45h às 11.15h. Desenrolar-se-á em período letivo. 

1.6 Locais: Os jogos serão realizados no Campo da escola (Ténis de Campo), no Ginásio da escola 

(Badmínton e Ténis de Mesa) e Sala Multidisciplinar (Bilhar). 

1.7 Participação: A participação é individual. Os alunos inscritos terão de conhecer as regras de cada 

uma das modalidades. 

1.8 Sistema de disputa: Os jogos disputam-se em forma de “torneio”, por eliminatórias, a “single ko”, 

i.e., os jogadores serão eliminados à primeira derrota. Os jogos das modalidades de raquete 

disputar-se-ão à melhor de três “sets”. O Pool Português define o vencedor “à melhor de três” 

jogos. 

1.9 Regras de jogo: Aplicam-se, para cada modalidade, as regras oficiais de jogo definidas pelas 

respetivas federações de modalidade. 

1.10 Taxa de Inscrição: Os alunos inscritos terão de pagar uma taxa de participação de 1,5€, 

destinada à utilização da mesa de bilhar, durante o 2º período. Estarão isentos desta taxa, aqueles 

que já a tenham pago, no âmbito das regras definidas pela equipa que gere a Sala Multidisciplinar. 

1.11 Período de Inscrições: As inscrições podem ser realizadas desde o dia 26 de janeiro ao dia 2 de 

fevereiro. Para tal será preenchido um formulário correspondente, disponível junto à funcionária do 

telefone da escola ou, em alternativa, no site http://jogosdaescoladesaoroque.yolasite.com/. 

1.12 Arbitragem: os jogos disputar-se-ão sem árbitros, sendo os dois contendores, responsáveis por 

transmitir à organização o resultado dos mesmos. 

1.13 Resultados: Os resultados dos jogos e classificações serão publicados, semanalmente, no site 

http://jogosdaescoladesaoroque.yolasite.com/. 

1.14 Material para jogo: Os jogadores inscritos terão de realizar os jogos com o material 

disponibilizado pela escola (raquetes, volantes, bolas e tacos de bilhar). 
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2. Classificação 

 

2.1 A classificação é individual e ordenada de acordo com:  

2.1.1 Melhor jogador de Badminton;  

2.1.2 Melhor jogador de Ténis de Mesa; 

2.1.3 Melhor jogador de Ténis de campo 

2.1.4 Melhor jogador de Pool Português 

2.1.5 “Jogador Completo” - Jogador com maior somatório pontual nas modalidades anteriores. 

2.2 Ao 1º classificado de cada modalidade serão atribuídos 10 (dez) pontos, ao 2º classificado, 7 (sete) 

pontos e ao 3º classificado, 5 (cinco) pontos. 

2.3 Uma falta de comparência determina a derrota do jogador implicado, e consequente eliminação da 

modalidade onde essa falta ocorra.  

 

3. Seguro 

 

3.1 Os alunos estão abrangidos pelo seguro da escola. 

 

4. Prémios 

 

4.1 Dependendo da disponibilidade da escola serão premiados os primeiros classificados de cada 

modalidade e o “Jogador Completo” 

 

5. Casos omissos 

 

5.1 Os casos omissos e não previstos neste regulamento, serão, em tempo útil, resolvidos pela 

organização. 


