
 
 

 

 

Regulamento Liga BIOCOMBO QdA Padel 

 
1. Competição 

 
a. A Liga BIOCOMBO QdA Padel é organizada pelo Clube de Padel Quinta d’Anta 

(doravante, Organização) e inclui as seguintes competições: 
 

i. Liga QDA Padel 
• Femininos 
• Masculinos; 

ii. Torneio. 
 

b. Formato: 
 

i. Fase de Grupos: 
• Qualificação em grupos de 6 duplas, seguindo os critérios para 

atribuição de ranking definidos no ponto 2.c. deste 
regulamento; 

• Todos contra todos a uma volta; 
• Cada grupo corresponde a uma divisão, primeiros e segundos 

classificados sobem de divisão, penúltimos e últimos 
classificados descem de divisão; 

ii. Fase Torneio: 
• Formato de torneio quadro com eliminação; 
• A classificação na fase de grupos mais o percentual sobre os 

pontos da FPP, definem a definição dos cabeças de série no 
torneio. 

 
c. Sistema de pontuação: 

 
i. Fases de Grupos Esquema de Pontuação em Anexo, Torneio aplica-se a 

mesma pontuação de um Torneio de Veteranos da FPP; 
ii. Na Liga BIOCOMBO QdA Padel, os novos jogadores têm a pontuação 

definida no ponto 2.c. deste regulamento (ranking absoluto).  
iii. Sistema de pontuação Fase de Grupos: 

• Dupla Vencedora: 3 pontos; 
• Dupla Vencida: 1 ponto; 
• Falta de comparência: 0 pontos.  

iv. Sistema de Desempate:   
• Dupla com maior número de jogos disputados no grupo; 
• De Acordo com os critérios no regulamento da FPP. 



 
 

 

 

d. Sistema de jogo: 
 

i. Fase de Grupos: “há melhor de 3 Sets”, com o 3º Set a ser disputado 
num Supertiebreak; 

ii. Torneio: a definir pela Organização conforme o número de 
participantes.  
 

 
2. Atletas/Duplas: 

 
a. A Liga BIOCOMBO QdA Padel é aberta a todos os atletas do sexo feminino e 

masculino com a idade mínima de 14 anos. 
 

b. Categorias permitidos de jogadores: M5 a M2. 
 

c. Critérios para atribuição de ranking para as duplas que iniciam a Liga 
BIOCOMBO QdA Padel: 

 
i. Pontos da Liga QDA InMotion; 

ii. Para novos jogadores, pontos da Federação Portuguesa de Padel (FPP) 
em absoluto e Veteranos, por esta ordem de prioridade; 

iii. Todas as duplas não enquadráveis nos critérios definidos nos pontos 
2.c. i e 2.c. ii, iniciam a Liga BIOCOMBO QdA Padel na mesma posição 
do ranking. 

 
d. Nas fases Torneio e seguintes edições da Liga QdA Padel é possível a formação 

de novas duplas com a entrada de novos jogadores. 
 
 

3. Calendários da Liga QdA Padel:  
 

a. Competições: 
 

i. Liga BIOCOMBO QDA Padel: 12 de Abril de 2022 a 19 de Junho de 2022; 
1. Fase 1: 12 de Abril de 2022 a 15 de Maio de 2022 
2. Fase 2: 16 de Maio de 2022 a 19 de Junho de 2022 

ii. Torneio: 01 de Julho a 03 de Julho de 2022. 
  

b. Marcação de Jogos: 
 

i. O agendamento e marcação dos jogos é da responsabilidade da dupla, 
indicada pela Organização. 



 
 

 

 

ii. Os jogos realizam-se obrigatoriamente nos campos do Clube de Padel 
Quinta d’Anta. 

iii. É possível o reagendamento da data dos jogos, desde que: 
1. Exista acordo entre as duplas; e 
2. A nova data se encontre nos 8 dias de calendário 

imediatamente seguintes à data definida pela Organização; 
3. No caso de divergência acerca do agendamento dos jogos, 

poderá ser solicitado á organização a mediação da marcação do 
jogo. 

iv. No caso de reagendamento da data dos jogos: 
1. A comunicação da alteração à Organização e a marcação da 

nova data para o jogo, devem ser realizadas até 7 dias de 
calendário antes da data originalmente agendada; 

2. A marcação do campo é da responsabilidade das duplas 
intervenientes através do sistema Aircourts ou do e-mail 
padel@quintadanta.pt e respeitando os horários disponíveis no 
Clube de Padel Quinta d’Anta; 

v. Não sendo possível realizar o jogo por indisponibilidade de uma das 
duplas, esta perderá por falta de comparência.  

vi. No caso de reagendamento pela Organização e inexistência de resposta 
por parte das duplas estas perderão por falta de comparência. 

 
 

4. Inscrições e outras obrigações: 
 

a. Os pedidos de inscrição efetuam-se diretamente através da plataforma 
padelteams.pt no link https://padelteams.pt/p/xdjnyc. 
 

b. A taxa de inscrição1: 
 

i. Liga BIOCOMBO QdA Padel: €20 por atleta; 
 

c. Limites de inscrição no torneio: 
 

i.  Mínimo: 8 duplas; 
ii. Máximo: sem limite. 

 
d. Data limite de inscrição: 10 de Abril de 2022 
e. A utilização dos campos no âmbito deste torneiro, está sujeita a pagamento 

pelas duplas intervenientes nos jogos. O valor de aluguer está definido no 
preçário do Clube de Padel Quinta d’Anta em vigor à data do jogo (disponível 

 
1 Cobrança efetuada através do Cartão Padel Quinta d’Anta (Aircouts) 



 
 

 

 

em www.quintadanta.pt). A cobrança será efetuada através Cartão Padel Padel 
Quinta d’Anta (Aircouts).  

 
f. A disponibilização das bolas para os jogos é da responsabilidade das duplas 

intervenientes. 
 

g. Cada dupla só poderá estar indisponível para marcação de jogos por lesão ou 
férias, durante um total de 15 dias. Sempre que tal aconteça deverá ser 
informada a Organização. 
 

h. Em caso de desistência de um jogador por motivos de força maior, este poderá 
ser substituído por outro jogador que não esteja a disputar a Liga BIOCOMBO 
QdA Padel. Sempre que tal aconteça deverá ser informada a Organização. 

 
i. O impedimento de conclusão de um jogo, por impraticabilidade do campo 

(devido à chuva ou outros condicionalismos) ou falta de tempo na reserva para 
conclusão do encontro, implica comunicação das duplas à Organização num 
prazo de 2 dias para definição de nova data para terminar o referido encontro. 
 

j. Este regulamento poderá ser alterado sem qualquer aviso prévio, bastando à 
Organização enviar por escrito as alterações através do e-mail dos atletas 
indicado na Ficha de Inscrição. A Organização não se responsabiliza por falhas 
na receção do e-mail, nomeadamente, por endereços errados, falta de espaço 
na caixa de e-mail ou spam. 

 
k. Falta de comparência: quando um jogo não se realizar por falta de comparência 

de uma das duplas, esta terá de pagar o aluguer do campo na totalidade. 
 

l. Em todos os casos relacionados com a Liga BIOCOMBO QdA Padel, por 
solicitação da Organização ou por sua iniciativa, as duplas têm que apresentar 
os esclarecimentos necessários dentro de um prazo de 7 dias de calendário, 
desde o facto ocorrido. 

 
m. Qualquer pedido de exceção no âmbito deste regulamento deve ser enviado à 

Organização para análise. 
  

n. Todas as alterações e comunicações no âmbito da Liga BIOCOMBO QdA Padel 
e deste regulamento, só são consideradas válidas quando comunicadas à 
Organização através do email padel@quintadanta.pt. 

 
 
 
 



 
 

 

 

5. Resultados 
 

a. Os resultados dos encontros e o Ranking da competição serão divulgados na 
aplicação PadelTeams.pt e através das redes sociais, nomeadamente nas 
páginas do Facebook e Instagram Quinta d’Anta Padel (@quintadantapadel e 
@quintadanta_padel). 
 

b. Após cada encontro, a dupla vencedora deverá comunicar o resultado até 24 
horas após a realização do jogo. 
 

c. Os desafios só poderão ser anulados em casos excecionais e mediante acordo 
entre as duplas intervenientes e a Organização, por decisão da Organização ou 
pela aplicação de qualquer uma das regras deste regulamento. 

 
 

6. “Welcome Pack” e Prémios 
 

a. “Welcome Pack”: 
i. T-Shirt 

ii. Voucher para 1h30 de jogo nos campos Clube de Padel Quinta d’Anta 
iii.  Água em todos os jogos. 

 
b. Prémios Liga BIOCOMBO QdA Padel: 

 
i. 1.º Classificado:  

• Estadia de 1 noite para 2 pessoas, com pequeno almoço 
incluído, na Quinta d’Anta Hotel Rural, para cada um dos 
jogadores da dupla2; 

• Oferta de 50% desconto no Cartão Padel + InMotion (sobre o 
valor fixo de carregamento, para utilização exclusiva no aluguer 
de campos, com um mês para gastar a totalidade do saldo 
depois do carregamento). 

ii. 2º Classificado: jantar no restaurante da Quinta d’Anta Hotel Rural para 
cada um dos jogadores da dupla e acompanhante; 

iii. 3º Classificado: 1 voucher para aula de surf ou de yoga, para cada um 
dos jogadores da dupla; 
 

c. Prémio Torneio: a definir.  

 
2 Sujeito a disponibilidade. Outubro/Maio: utilização livre. Junho/Setembro e épocas festivas: sujeito a 
suplementos. 
 


