TECNIFIBRE SQUASH 2013
Regulamento
- O “TECNIFIBRE Squash 2013” está inserido no Circuito Regional Squash 2013 e vai realizar-se nos dias 2 a 3 de
Fevereiro de 2013 nos courts do Clube Naval do Funchal, Quinta Calaça, Funchal. Este torneio é organizado pelo
Madeira Squash Clube e Associação Desportiva Galomar, tutelados pela Federação Nacional de Squash e
Associação de Ténis da Madeira.

Organização

- Todas as partidas deste torneio serão disputadas à melhor de 3 sets de 0 a 11 pontos.
Horário dos jogos:
Dia 1 das 18h00 ás 22h00 – Caso se verifique número de inscrições que o justifique;
Dia 2 das 09h00 às 21h00 – Jogos de Qualificação, Quadro Principal, Placa A e B.
Dia 3 das 09h00 às 13h00 - Meias-finais e Finais das placas e Quadro Principal
- A organização poderá atribuir wild-cards a atletas inscritos que reconhecidamente apresentem um nível

de jogo em linha com o praticado pelos atletas do Top 10 do ranking do Circuito Regional de Squash, por
forma a equilibrar a sua participação em prova;
- As inscrições deverão ser efectuadas até às 23h59 horas do dia 29 de Janeiro de 2013 através do site
www.madeirasquash.pt;
- A Apresentação do “TECNIFIBRE Squash 2013” e respectivo sorteio realizar-se-ão no dia 30 de Janeiro às 17h30
nas instalações do Clube Naval do Funchal;
- O valor das inscrições é de 5,00€ (atletas menores de 18 anos 2,00€);
- Após o Sorteio não serão aceites desistências, considerando-se os jogadores definitivamente inscritos no mesmo e
consequentemente obrigados ao pagamento da inscrição;
- Caso o atleta dê falta de comparência após a realização do sorteio, ficará obrigado a pagar a inscrição do torneio,
não podendo desta feita inscrever-se em futuras provas do circuito regional de Squash sem assegurar a regularização
de valores em dívida;
- Os jogadores vencedores serão responsáveis pela arbitragem do jogo seguinte, ainda que o jogador derrotado deva
permanecer disponível para na eventualidade de se tornar necessário, colaborar, arbitrando um jogo. Compete ao juiz
árbitro/organização da prova, avaliar o nível técnico do jogo a ser disputado para, sempre que se justifique, proceder à
escolha seleccionada do árbitro para o mesmo;
- A disciplina é fundamental dentro do desporto. Os jogadores devem respeitar os árbitros como autoridade do jogo. A
má conduta dentro do campo será punida com advertência, conforme manda a regra. Persistindo-se a conduta
inadequada, tanto no court como na plateia, a comissão organizadora e o juiz árbitro do torneio podem decidir pela
suspensão temporária do participante do circuito;
- Os jogadores deverão utilizar equipamento adequado à prática do Squash, sendo que no caso dos atletas em idade
Júnior é obrigatória a utilização de óculos de protecção;
- Só os atletas filiados na Federação Nacional de Squash por um dos Clubes da região podem participar nesta prova;
- Para efeitos de sorteio, será utilizada a última listagem existente do ranking do Circuito Regional 2012;
- Será da responsabilidade dos jogadores informarem-se dos horários dos seus jogos;

Tutela

- Caso o atleta tenha alguma restrição de horário, nos dias do evento, deve informar a organização no acto da
inscrição on-line (campo observações), a qual assume o compromisso de as respeitar caso se torne possível e
sempre quando tal não colida com o normal fluxo dos jogos/competição. Nesta circunstância e caso não se
proporcione possível atender às referidas restrições, deverá o atleta corresponder, respeitando a hora marcada para o
seu jogo;
- Não serão aceites pela organização recomendações para marcar horas de jogos que não sejam feitas on-line;
- Para efeitos de pontuação no ranking, só serão aceites pela organização desistências que decorram de lesões, as
quais deverão ser devidamente comprovadas junto da organização da prova;

Organização

- Falta de comparência é considerada desistência do Torneio, pelo que o atleta, não poderá jogar os Quadros de
Consolação/Placas;
- Haverá uma tolerância máxima de 10 minutos de atraso em relação à hora marcada, findo o qual poderá o atleta
presente requerer a passagem à ronda seguinte por desistência (walk-over) do seu adversário;
- O Torneio seguirá as normas desportivas regulamentadas pela FNS (Federação Nacional de Squash) e pelo
regulamento do Circuito Regional 2013;
- Os atletas inscritos no torneio, só poderão utilizar as instalações que dizem respeito ao torneio, court e balneário:
- Pede-se aos atletas, sempre que se proporcione, que colaborem com o promotor da prova, utilizando a camisola
oficial do torneio nos momentos em que tal seja solicitado;
- Nos casos considerados omissos, compete à organização da prova adotar as decisões que entender mais
apropriadas, de forma isenta e procurando não lesar o(s) Atleta(s) e fazer prevalecer a verdade desportiva;
- A Direção do Torneio é responsável pelo bom funcionamento do mesmo;
- A Direção do Torneio elaborará o Relatório de Resultados, mencionando os factos que achar oportunos, para
posterior análise em sede de reunião por parte das entidades organizadoras da prova;
- Qualquer caso de indisciplina será relatado, pela Direção de prova e Juiz Arbitro à Associação de Ténis da Madeira e
Federação Nacional de Squash, para averiguação jurídica e competente sanção disciplinar, se a ela houver lugar.
- A Organização deseja a todos um bom torneio.

Direção do Torneio: Marco Spinola e Ricardo Sardinha
Juiz Árbitro: João Paulo Ferreira, Adjunto: Milton Teixeira
A Organização: ATMAD, ADG e MSC

Tutela

