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Normas de Participação 

Geral 

Com a organização do Torneio de Padel – Pais e filhos, o Município de Odivelas pretende 

proporcionar aos participantes momentos de lazer e convívio entre as crianças e seus familiares 

através do desporto, o acesso à prática de atividade física organizada e promover a modalidade 

de forma a rentabilizar as infraestruturas existentes.  

A organização apela a todos os participantes que façam deste torneio um espaço de permanente 

alegria e que todos desfrutem ao máximo. 

Durante os intervalos dos jogos, haverá um circuito para todas as duplas participantes com 

jogos tradicionais.  

 

Regras de jogo 

 

1. O serviço é feito por baixo e não pode ser feito acima da cintura. 

 

2. No serviço a bola deve bater primeiro no chão atrás da linha de fundo. Deve ser cruzado, 

passar a rede e acertar dentro da zona de receção do campo do adversário. 

 

3. Após o serviço e passada a rede, se a bola bater no campo contrário e tocar na rede 

metálica que limita o campo antes do segundo ressalto, é considerada falta. 

 

4. A pontuação é igual à do ténis, ou seja, para ganhar um jogo é preciso ganhar quatro pontos 

seguidos ( 15-0, 30-0, 40-0 e jogo). 

 

5. O jogador que responde não pode responder diretamente em vólei. 

 

6. É permitido aos jogadores sair do campo e devolver a bola enquanto não ocorrer o seu 

segundo ressalto. 

 

Inscrições 

o As duplas têm de ter obrigatoriamente um adulto e uma criança dos 8 aos 16 anos; 

o Inscrição:  e-mail desporto@cm-odivelas.pt, indicando os seguintes dados: nomes dos 

participantes, ano de nascimento e nome da dupla; 

o As inscrições são limitadas – 12 duplas.  

o As inscrições decorrem até ao dia 26 de maio de 2022; 

 

mailto:desporto@cm-odivelas.pt
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Data e Local   

o O torneio realizar-se-á no dia 1 de junho de 2022, e terá lugar no Parque Multidesportivo 

Naide Gomes, junto ao Pavilhão Multiusos de Odivelas.  

 

Tempo de jogo 

o 5 minutos de aquecimento no inicio da prova; 

o 15 minutos cada jogo a ponto de ouro. 

 

Quadro competitivo 

o O torneio desenrola-se num sistema competitivo todos contra todos, e o vencedor será 

quem conseguir mais vitórias durante as 3 horas de torneio; 

 

Falta de comparência  

o Após tolerância máxima de 5 minutos, à dupla ausente é marcada falta de 

comparência, e vitória para a dupla adversária. 

 

Forma de desempate  

o Caso haja um empate no número de vitórias, o desempate será feito através do 

confronto direto ou nas derrotas (a dupla que tiver menos derrota). 

 

Balneários 

o Estarão disponíveis dois balneários (Masculino e Feminino) no Parque Multidesportivo 

Naide Gomes, junto dos campos de padel. 
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Calendarização 

Data Hora Atividade 

Até dia 26 de maio de 2022 - Inscrições 

1 de junho de 2022 
18h00 às 22h00 Torneio de Padel 

22h00 Entrega dos prémios 

 

 

Seguro 

o Em caso de acidente, a Câmara Municipal de Odivelas disponibilizará o formulário que 

acionará o seguro de acidentes pessoais. 

 

Prémios  

o Prémios para todos os participantes. 

 

 

Este evento está sujeito a recolha e tratamento audiovisual bem como difusão nas redes sociais 

oficiais, site e newsletter do Município de Odivelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


