CIRCUITO REGIONAL MADEIRA SQUASH - COVER ME SQUASH 2018
Regulamento
O “Cover Me Squash 2018” está inserido no Circuito Regional Squash 2018 e vai realizar-se nos dias 26 a 27 de Janeiro de 2018 no
court do Hotel Regency Club, no Funchal. Este torneio é organizado pelo Madeira Squash Clube, tutelado pela Federação Nacional de
Squash e Associação de Ténis da Madeira.
- Todas as partidas deste torneio, serão disputadas à melhor de 3 sets de 0 a 11 pontos.
Horários previstos dos jogos:
Dia 26 das 17 às 22h – Quadro Principal, Placa A e Placa B
Dia 27 das 09 às 20h – Quadro Principal, Placa A e Placa B; Quartos, meias e finais de todos os quadros
§

Caso se justifique, a organização concederá wildcards a atletas inscritos

§

As inscrições deverão ser efetuadas até às 23h45 horas do dia 24 de Janeiro de 2018 através do site
https://fns.sportyhq.com/xy9kp.

§

O valor das inscrições é: 10,00 €. Menos de 18 anos 5, 00 €, valor que terá de ser obrigatoriamente paga antes da
primeira partida do atleta.

§

Após o Sorteio não deverão ser aceites desistências, considerando-se os jogadores inscritos no mesmo e obrigados
ao pagamento da inscrição.

§

Caso o atleta dê falta de comparência, depois de efetuado o sorteio, ficará obrigado a pagar a inscrição do torneio.
Não poderá inscrever-se em futuras provas do circuito sem pagar o valor em dívida.

§
§

Os jogadores vencedores devem arbitrar o jogo seguinte ou outro a designar pelo(s) Juiz(es) arbitro.
Os jogadores deverão usar equipamento adequado à prática do squash, sendo que os atletas em idade Júnior são
obrigados a usar óculos de proteção.

§

Só os atletas filiados na Federação Nacional de Squash por um dos Clubes da região podem participar nesta prova.

§

Será da responsabilidade dos jogadores informarem-se dos horários dos seus jogos.

§

Caso o atleta tenha alguma restrição de horário, nos dias do evento, deve informar a organização no acto da
inscrição on-line (campo observações). Se for conveniente para a organização, será respeitado, caso contrário o
atleta terá de se sujeitar á hora marcada.

§

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 devido a lesões e
devidamente comprovadas.

§

Haverá uma tolerância máxima de 10 minutos de atraso em relação à hora marcada.

§

O Torneio seguirá as normas desportivas regulamentadas pela FNS (Federação Nacional de Squash.

§

Os atletas inscritos no torneio, só poderão utilizar as instalações que dizem respeito ao torneio, court e balneário.

§

Nos casos omissos, o Organizador do Torneio tomará as decisões que achar mais apropriadas, sem lesar o(s)
Atleta(s) e a verdade desportiva.

§

O Diretor do Torneio é o responsável pelo bom funcionamento do mesmo.

§

Qualquer caso de indisciplina será relatado, pelos Director do Torneio e Juiz Arbitro á Associação de Ténis da
Madeira e Federação Nacional de Squash, para averiguação jurídica e competente sanção disciplinar, se dela
houver lugar.

§

A Organização deseja a todos um bom torneio.

Diretor do Torneio: Marco Spínola
Juiz Árbitro: Arlindo Lemos
A Organização: MSC

