
Festival Desportivo dos Serviços Públicos de 2022 

Regulamento do Torneio de Ténis 

1. Datas de realização: 11, 12, 18 e 19 de Junho de 2022, das 18h00 às 22h00 

2. Local: Academia de Ténis  

3. Inscrições: A partir de hoje até 13 de Maio 

4. Formas de inscrição: 

Formas Meios Data 

Inscrição 

online 

https://apply.sport.gov.mo/SportsforGovDepts 

 

A partir de hoje até 13 de Maio, às 

12:00 pm 

* Ao enviar o formulário de inscrição, não é possível efectuar a alteração. 

5. Condições de Participação: 

5.1) Em articulação com as necessidades da prevenção epidemiológica, todos os participantes devem 

completar a inoculação das duas doses da vacina contra a COVID-19 com uma antecedência mínima 

de 14 dias do dia da prova da 1.ª modalidade (21 de Maio) do evento. Se o período entre a data da 

inoculação da segunda dose e 21 de Maio for superior a 7 meses, é necessário completar a inoculação 

da terceira dose para a participação no Evento antes de 21 de Maio. Para além disso, todos os 

participantes devem apresentar no dia da 1.ª prova da 1.ª modalidade um certificado válido a 7 dias de 

resultado negativo do teste de ácido nucleico. Os testes acima referidos devem ser realizados por conta 

própria. 

5.2) A entidade organizadora vai prestar atenção à evolução da situação epidémica e actualizar 

oportunamente as medidas anti-epidémicas. Todos os participantes devem estar atentos e colaboram 

em cumprir as respectivas medidas publicadas pela organização. 

5.3) Os participantes devem respeitar as respectivas medidas anti-epidémicas para poder participar nas 

provas. 

6. Restrições:  

6.1) Até 24 de Abril, os participantes que inscreveram nas competições organizadas pela Associação de Ténis de 

Macau na época de 2021/2022 em todas as categorias, incluindo competições por equipas, não são admitidos 

a inscrição na presente competição (excepto interessados nascidos antes de 1972);  

6.2) Não é admitida a inscrição de jogadores pertencentes à selecção de ténis de Macau em 2021/2022. 

7. Penalização: A inscrição implica a concordância dos termos do presente regulamento. O incumprimento do 

disposto neste regulamento é penalizado com a desclassificação. 

8. Categorias: Singulares (Masculinos e Femininos). 

9. Regras: 

9.1) De acordo com o Regulamento da Federação Internacional de Ténis em vigor; 

9.2) Eliminatória; 

9.3) Não se realizam provas das categorias cujo número de inscrições for inferior a 3; 

9.4) É considerada falta de comparência/desistência do jogador que se apresentar no local de competição com um 

atraso superior a 15 minutos em relação ao tempo estipulado para a realização do jogo. 

10. Sistema de jogo:  

10.1) Nas preliminares efectua-se um jogo de 6 “sets”, (em caso de empate 40-40 em cada set, vence aquele que 

conseguir ganhar mais 1 ponto, o recebedor terá direito de escolher o lado do campo) e quanto ao empate no 

5.º “set”, ganhe aquele que primeiro conquistar o 7.º “set”;  

10.2) Nas semi finais e nas finais aplica-se à melhor de 3 “sets”, é vencedor aquele que ganhar 2 “sets” (em caso de 

empate 40-40 em cada set, vence aquele que conseguir ganhar mais 1 ponto, o recebedor terá direito de 

escolher o lado do campo) e, quanto ao empate no 6.º “set”, ganhe aquele que primeiro conquistar o 7.º “set”; 

ao empate no 1.º “set”, ganhe aquele que primeiro conquistar o 10.º “set”. 

https://apply.sport.gov.mo/SportsforGovDepts


Festival Desportivo dos Serviços Públicos de 2022 

11. Sorteio: Realiza-se a 17 de Maio, às 18h10, na sala de reuniões do Instituto do Desporto, sendo publicitado o 

resultado do sorteio na página electrónica do ID (www.sport.gov.mo). 

12. Equipamento: O jogador deve trazer a sua própria raqueta, as bolas serão fornecidas pela Organização. 

13. Prémios: 

13.1)  Serão premiados os 3 melhores classificados de cada categoria; 

13.2)  A cerimónia de entrega de prémios será realizada a seguir às finais no recinto da prova. 

14. Caso a Organização põe em causa a identidade do participante, a Organização tem o direito de solicitar ao 

participante os respectivos documentos comprovativos. 

15. Medidas de prevenção: 

15.1) Devem usar máscara durante todo o tempo, excepto o período de treino e de competição, mantendo o 

distanciamento adequado entre participantes; 

15.2) Ao entrar para o recinto, devem usar máscara, efectuar a medição da temperatura corporal e apresentar o 

“Código de Saúde de Macau” do próprio dia e digitalizar o Código QR exclusivo para estabelecimentos 

(registo de itinerários). 

16. Em caso de existir qualquer dúvida ou omissão no presente Regulamento, a Organização reserva-se o direito de 

tomar uma decisão final sobre a matéria. 

http://www.sport.gov.mo/

