
  



REGULAMENTO LIGA CONSULAI 
 

▪ A Liga Consulai será constituída por 5 etapas e um Master Final. 

▪ Todos os jogadores começarão com um ranking de 0 pontos e acumularão 

pontos a cada etapa em que participem. 

▪ Cada dupla tem de ter obrigatoriamente um membro da 

empresa/organização. 

▪ As duplas podem ser mistas, o ranking masculino e feminino tem os mesmo 

valores. 

▪ O formato competitivo será a eliminar, garantindo um mínimo de 2 jogos por 

dupla, em cada etapa. 

▪ O formato competitivo depende do número de duplas inscritas em cada 

etapa: 

 

N.º de duplas Formato Tipo de jogos Bye  Quadro B 

até 12 Grupos 
3 sets com ponto de ouro, sendo o 3.º set um super 
tie-break 

0 Não 

12 a 16 duplas Quadro 16 
3 sets com ponto de ouro, sendo o 3.º set um super 
tie-break 

4 Sim 

16 a 24 duplas Grupos e Quadro 16 
Jogos de 40 minutos com ponto de ouro (Grupos) e 3 
sets com ponto de ouro, sendo o 3.º set um super tie-
break 

0 Sim 

24 a 32 Quadro 32 
3 sets com ponto de ouro, sendo o 3.º set um super 
tie-break 

8 Sim 

 

▪ Em caso de chuva, o formato competitivo poderá ser ajustado para que todos 

os jogos sejam “indoor”; 

▪ Todos os jogos são disputados no Padel Factory; 

▪ Os quadros de jogos serão lançados até 72 horas do início de cada etapa no 

site da LIGA CONSULAI (www.ligaconsulai.com); 

  

http://www.ligaconsulai.com/


 

▪ Em cada etapa, serão acumulados, por cada jogador da dupla, pontos de 

ranking: 

 

Quadro Fase Atingida Pontos de ranking 

Quadro A 

Fase de grupos 100 

1/8 500 

1/4 1.000 

1/2 2.000 

Finalista 4.000 

Vencedor 6.000 

Quadro B 

1/8 250 

1/4 500 

1/2 750 

Finalista 1.000 

Vencedor 1.500 

 

▪ Não é permitido trocar de parceiros na mesma etapa, mas podem ser trocadas 

duplas entre etapas; 

▪ Um atraso superior a 5 minutos implica a perda de 100 pontos; um atraso 

superior a 10 minutos implica a perda de 200 pontos e um atraso superior a 15 

minutos implica a derrota nessa partida; 

▪ Os atos de anti fair-play serão punidos com a retirada de pontos de ranking; 

▪ Os vencedores do Quadro A, de cada etapa, terão direito a 2 vouchers, de 1 

noite cada, para utilizar em qualquer hotel do grupo Vila Galé e 2 packs de 

vinhos da Adega Cooperativa de Vidigueira Cuba e Alvito; 

▪ Os vencedores do Quadro B, de cada etapa, terão direito a 2 packs de vinhos 

da Adega Cooperativa de Vidigueira Cuba e Alvito; 

▪ As bolas do jogo serão da responsabilidade do clube. 

 

  



Acesso ao Master Final 

▪ O Master Final será constituído por um máximo de 16 duplas; 

▪ O acesso ao Master Final será feito pelos rankings mais altos de cada jogador, 

mantendo o critério de ter sempre um elemento da empresa na dupla; 

▪ Uma empresa não poderá ter mais que duas duplas no Master Final; 

▪ O formato do Master Final será um Quadro de 16; 

▪ O vencedor da LIGA CONSULAI receberá um troféu. 

 

O responsável pelos horários dos jogos e quadros de jogo é o Juiz-Árbitro da LIGA 

CONSULAI: Miguel Coucello, do Padel Factory, juiz credenciado pela FPPadel. 

 

Os casos Omissos serão discutidos entre o Juiz-Árbitro e um elemento da entidade 

dinamizadora da Prova (Rui Almeida -CONSULAI).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


