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TEMPORADA DESPORTIVA 2022 

A competição oficial da temporada desportiva 2022 do Padbol Portugal contará 

de 2 categorias : 

- PADBOL PRO. 

- PADBOL. 

1.INFORMAÇÕES GERAIS 

Padbol PRO será utilizado para nos referirmos à competição de mais alto nível, 

onde são permitidos pontos diretos, remates e pontapés de bicicleta. 

Este circuito é composto por 1 categoria: 1ª Divisão. 

O PADBOL PRO CIRCUIT é composto por 3 torneios que serão disputados a nível 

nacional, 2 torneios de qualificação e 1 torneio que será a fase final, denominado 

"CAMPEONATO NACIONAL". 

 
TORNEIOS PADBOL 2022 

 

LOCAL DATA PADBOL PRO 
 

PADBOL 

FARO 28 & 29 Maio Sábado e Domingo 
 

Sábado e Domingo 

LISBOA 1 & 2 Outubro Sábado e Domingo 
 

Sábado e Domingo 

 
FASE FINAL: CAMPEONATO NACIONAL 

 

PORTO 
3 & 4 

Dezembro 

Sábado e Domingo  Sábado e Domingo 

2.CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO em cada categoria do PADBOL PRO CIRCUIT 

QUEM PODE SE INSCREVER na categoria PADBOL PRO? 

Qualquer dupla portuguesa que deseje participar. 
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QUEM PODE SE INSCREVER na categoria PADBOL? 

Qualquer dupla portuguesa que deseje participar nesta categoria, exceto: 

● Duplas que tenham disputado um torneio na modalidade Pro dos seguintes 

campeonatos: Campeonato Nacional 18, Espanha Padbol Tour 19, Espanha 

Padbol Tour 20 ou Iberian Padbol Tour 21. 

No que diz respeito às inscrições, o Padbol Portugal - Área Desportiva e de Formação, 

reserva-se o direito de estudar as possíveis solicitações que possam existir no caso 

de uma dupla desejar descer de categoria, a fim de alcançar uma competição mais 

acessível. 

3.RANKING 

A classificação de ambas categorias será individual em cada um dos torneios 

classificatórios e cumulativa. 

Uma vez disputados os 2 torneios classificatórios, os doze jogadores mais bem 

classificados de cada categoria escolherão livremente a sua dupla. 

As 12 duplas finalistas terão a ordem de classificação do Ranking e as 12 duplas em 

cada categoria terão acesso ao Campeonato Nacional, onde serão apurados os 

Campeões da Portugal 2022 de cada divisão. 

POSIÇÃO 
PONTOS TORNEIOS 

CLASSIFICATÓRIOS 

1º 20 

2º 18 

3º 16 

4º 14 

5º - 8º 12 

9º - 16º 10 
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RESTANTES 8 

4.INSCRIÇÃO 

As inscrições para os dois torneios de qualificação do PADBOL PRO CIRCUIT, nas 

duas categorias, serão feita por email para o endereço areadesportiva@padbolpt.com 

Todas as informações para o pagamento da inscrição serão posteriormente enviadas 

por email. 

Se alguma dupla não comparecer no torneio, exceto por uma causa maior, o valor da 

inscrição não será devolvido. 

Os 2 torneios qualificativos têm lugares limitados, em ambas as categorias, e a 

reserva do lugar será feita por ordem de inscrição. 

O período de inscrição para cada torneio de qualificação será aberto 6 semanas 

antes da data do torneio e será encerrado 2 semanas antes do início do mesmo. 

Uma vez encerrado o período de inscrição: 

1º  A tabela de jogo será publicada. 

2º O sorteio do grupo será realizado ao vivo e será transmitido. 

3º Serão publicados os resultados do sorteio e o código de cada dupla. 

5. REGRAS DO JOGO 

Todos os jogos do PADBOL PRO CIRCUIT, das duas categorias, serão disputadas à 

melhor de três sets, ou seja, a dupla que conseguir vencer dois sets será o vencedor. 

Se nalgum dos sets houver empate em seis jogos, será resolvido pelo sistema de morte 

súbita ou "tie break" em sete pontos. 

No "tie break" o jogador começará a servir de acordo com a ordem realizada durante o 

set (se não houver erro, será ele quem começou a sacar o set) e fará do lado direito da 

quadra, jogando um único ponto. 

Em seguida, e respeitando a ordem, cada jogador servirá dois pontos, começando pelo 

lado esquerdo da quadra e assim sucessivamente até o final. 



 

Diretor Desportivo: Luís Barradas +351 933 291 147 / areadesportiva@padbolpt.com 

4 

A dupla que conseguir chegar primeiro aos sete pontos, com uma diferença de dois 

pontos, vencerá. 

As partidas, e tudo o que não contemple este regulamento, serão regidos pelo 

regulamento oficial estabelecido pela FIPA. 

No caso de circunstâncias não contempladas em ambos os regulamentos, o Padbol 

Portugal encarregar-se-á de decidir o que fazer nesses casos. 

5.ARBITRAGEM 

A arbitragem será realizada pelo Comitê de Árbitros selecionado pelo Padbol Portugal 

para cada Torneio, com presença contínua apenas nas semifinais e finais de todos os 

torneios, em ambas as categorias. 

A arbitragem será passiva, dirimindo as dúvidas que em determinados sets do jogo 

possam ocorrer e a pedido dos jogadores. 

Esta reclamação ao árbitro pode ser feita 3 vezes por set e por cada dupla. Haverá uma 

série de aspectos que serão assinalados, tais como invasões e faltas de serviço. 

O sorteio e serviço será realizado pelo árbitro designado para a partida. Haverá um Juiz 

de Mesa encarregado de manter a pontuação, o marcador e as estatísticas. 

6.HORÁRIOS 

É obrigatório estar presente 15 (quinze) minutos antes do início de cada partida. Se 

uma das duplas não estiver presente 15 (quinze) minutos antes do início da partida, a 

partida será considerada uma derrota (6-0, 6-0). 

Cabe à organização decidir se a dupla pode continuar a participação no torneio. 

As partidas serão disputadas nos dias e horários estabelecidos pelo Padbol Portugal 

e sem a possibilidade de qualquer modificação, exceto por uma causa maior que o 

justifique. 

7.LESÕES 

Em caso de lesão, será dado um tempo máximo de 20 (vinte) minutos para que o 

jogador avalie se pode continuar o jogo. 

Em caso de abandono será considerada uma derrota. 
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O resultado final da partida será aquele que vai naquele momento até somar os jogos 

necessários para que a dupla vencedora some o total para vencer. 

8.SANÇÕES 

Todos os jogadores que participam no PADBOL PRO CIRCUIT comprometem-se a 

manter uma atitude de respeito, tanto para com os seus parceiros e adversários como 

para com as instalações, organização e quem se encontra no evento, seja a trabalho 

ou espectador. São proibidas obscenidades audíveis ou visíveis, assim como insultos 

e supostas agressões verbais ou físicas. 

Em caso de incumprimento deste requisito, o Padbol Portugal reserva-se ao direito de 

desclassificar a dupla do torneio ou mesmo do CIRCUITO. 

Todas as regras deste documento devem ser conhecidas, compreendidas e 

aceites por todos os participantes. 

Cada jogador SÓ pode participar, e registrar-se, numa única divisão. 


