
REGULAMENTO 
ESPECÍFICO

SQUASH



JOGOS DESPORTIVOS 3G do CONCELHO de SÃO PEDRO DO SUL

SQUASH

Regulamento Específico

1 - Local da Competição

  Complexo Desportivo Municipal de São Pedro do Sul

2 - Espaços / Serviços

Campos de jogos 1
Secretariado Desportivo 1
Zona de Chamada 1
Zona de Árbitros 1
Balneários 2
W.C 2

3 - Participação

Podem participar todos os atletas maiores 18 anos.

4 - REGRAS

As Regras de Squash para os JOGOS DESPORTIVOS, são as Regras Oficiais
da Federação Portuguesa de Squash, salvo excepções contempladas neste
Regulamento.

Divulgação e Sensibilização

4.1. Destinatários

Todos os atletas maiores de 18 anos, de acordo com regulamento geral.

4.2 - Arbitragem

Na  impossibilidade  da  presença  de  árbitros  no  local  da  actividade,  será
escolhida a equipa de arbitragem de entre os jogadores participantes.
No  impedimento  da  realização  dos  pontos  anteriores,  a  arbitragem  será
assegurada pelos elementos da organização do torneio.

5 - Formato de Competição

De acordo com o número total de competidores inscritos.



PERÍODO  DE  AQUECIMENTO

Haverá sempre um período de 5 minutos de aquecimento. O mesmo poderá
ser  suprimido  caso  exista  atraso  entre  os  jogos.  Este  cancelamento  será
sempre decidido pelo elemento da Organização dos JOGOS DESPORTIVOS.

DURAÇÃO DE JOGO

Cada partida será disputada à melhor de 3 sets. Só o servidor pode somar um
ponto ao seu resultado.

Pontuação: um jogador ganha um ponto sempre que ganhar uma jogada; o
jogo só termina quando um dos jogadores tiver uma vantagem de dois pontos a
partir, inclusivé, dos 11.

SERVIÇO

No inicio do primeiro jogo escolhe-se quem serve com um qualquer método
aleatório. O jogador escolhido serve do lado que melhor que convier. A partir
daí, enquanto for ganhando as jogadas vai alternando obrigatoriamente de lado
para servir. Assim que o jogador que recebe ganha uma partida passa a servir,
iniciando pelo  lado que desejar,  alterando depois enquanto  ganhar  jogadas
consecutivas

6 - Programa Horário

Consultar Calendário Geral  dos Jogos Desportivos 3G do Concelho de São
Pedro do Sul

7 - Comparência Dos Jogadores

É da responsabilidade dos atletas estarem presentes na zona de chamadas 15
minutos antes do horário previsto para a iniciação dos seus jogos.
O não cumprimento desta determinação dá origem a uma derrota automática.

8 - Protesto de Jogo

No caso de haver motivo de protesto, o procedimento será o seguinte:

8.1. É da responsabilidade da organização;

8.2.  Os  protestos  deverão  ser  apresentados  na  mesa  da  competição,  por
escrito, num boletim fornecido para o efeito (disponível na referida mesa) pelo
jogador;

8.3. O Júri de Protesto será constituído pelos seguintes elementos:



 Um elemento da Comissão Executiva

 Um elemento do corpo de arbitragem

9 - Placar De Resultados

Os resultados das competições irão sendo afixados no placar de resultados. No
final  de  cada  dia  serão  fornecidos  por  escrito  a  todos  os  responsáveis  de
equipas os resultados das competições do dia.

11 - Prémios

Serão  atribuídos  os  prémios  estipulados  no  regulamento  geral  dos  Jogos
Desportivos 3G do Concelho de São Pedro do Sul

12 - Casos omissos

Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  organização  da  competição  na
ocasião.
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