Circuito Nacional Squash 57 FNS 2018/2019
CONCEITO
Este Circuito promovido pela Federação Nacional de Squash, pretende divulgar
e fomentar a prática de Squash 57 em todo o território Nacional.

DESCRIÇÃO DO CIRCUITO
✓ O Circuito Nacional Squash57 2018-2019 (CNS57 18-19), é composto
por 6 etapas e o Campeonato Nacional a realizarem-se entre setembro e
julho de 2019, conforme o calendário abaixo.
✓ As datas dos torneios são as seguintes:
o 1ª etapa – 29 de setembro – Lisboa
o 2ª etapa – 3 de novembro - Porto
o 3ª etapa – 8 de dezembro – Porto
o 4ª etapa – 16 de fevereiro – Cascais
o 5ª etapa – 30 de março – Madeira
o 6ª etapa – 25 de maio - Póvoa
o Campeonato Nacional Absoluto – 29 de junho – Cascais

✓ A organização do CNS57 18-19 reserva-se ao direito de proceder a
eventuais alterações no que respeita às datas acima mencionadas. Será
garantida a comunicação atempada de quaisquer alterações.
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JOGOS
✓ As partidas serão disputadas à melhor de 3 ou de 5 jogos, no sistema
de pontuação PAR11, conforme decisão da organização do torneio e
da FNS.
✓ Poderá haver Wild Cards se a Federação Nacional de Squash assim o
achar necessário
✓ Todos os jogos suspensos ou adiados por motivo de força maior (falta
de energia eléctrica, etc), terão o seu prosseguimento em dia e local
marcado pela organização, respeitando-se a contagem e a posição em
que foi interrompido.
✓ O aquecimento fisico dos jogadores não poderá ultrapassar o tempo de
5 (cinco) minutos;
✓ Walk-Over (WO): o tempo máximo de espera para a realização de uma
partida será de 10 minutos. A partir do 10º minuto o jogador presente
poderá efetuar o pedido de WO junto à organização do torneio.

FORMAÇÃO DOS QUADROS
✓ Dimensão dos quadros: Qualificação – aberta e principal - máximo 32
jogadores;
✓ O número mínimo de atletas para a realização dos quadros será de 6
jogadores;
CRITÉRIO PARA ELABORAÇÃO DOS QUADROS
✓ Será considerado o Ranking do CNS57 da Federação Nacional de
Squash, até à data de término das inscrições do evento.
SORTEIO DOS QUADROS
✓ O sorteio será realizado pela organização do Circuito até 24 horas
após o término das inscrições do evento.
PONTUAÇÃO
✓ A pontuação nos torneios será em conformidade com o nível
atribuído ao torneio e de acordo com a escala de pontuação que é
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utilizada na definição de níveis de torneio do circuito nacional de
squash da FNS.
✓ Para efeitos de contabilização de pontos para o ranking nacional,
contarão os 5 melhores resultados nos torneios em que o atleta haja
participado nos últimos 12 meses, independentemente da altura da
época desportiva em que se esteja.Só os atletas filiados na Federação
Nacional de Squash poderão participar

ARBITRAGENS E BOLA DE JOGO
✓ O jogador ganhador e perdedor de um jogo do torneio deverá estar à
disposição do organizador / juiz árbitro para colaborar, arbitrando um
jogo.
✓ Cabe ao juiz árbitro / organizador avaliar o nível técnico do jogo a ser
disputado para a escolha selecionada do árbitro do mesmo.
✓ A bola oficial para os eventos será a Dunlop Pro

OBRIGAÇÕES DOS JOGADORES
✓ As inscrições devem ser efectuadas até 48 horas antes do início do
torneio (se o evento começa no sábado, as inscrições encerram na
quarta-feira e os quadros devem devem ser divulgados no máximo na
manhã de quinta-feira, até às 14:00).
✓ Uma vez efectuada a inscrição, o pagamento da mesma é obrigatório.
✓ Os jogadores devem ser pontuais. A tolerância para WO (Walk-Over =
desistência) é de 10 minutos. Em caso de WO, o jogador não ganha os
pontos referentes à sua classificação no torneio. Nesse caso, o jogador
deve acertar com a organização do CNS57 18-19 o valor da inscrição
respectiva. Caso isso não se verifique, o jogador ficará bloqueado para
os próximos torneios, até que a sua situação seja regularizada.
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✓ A disciplina é fundamental dentro do desporto. Os jogadores devem
respeitar os árbitros como autoridade do jogo. A má conduta dentro do
campo será punida com advertência. Persistindo-se a conduta
inadequada, tanto no court como na plateia, a comissão organizadora e o
juíz árbitro do torneio podem decidir pela suspensão temporária do
participante do circuito.
✓ O diretor do torneio, poderá ou não, colocar um ou mais atletas
beneficiados com alguma desistência de jogador (es) inscrito (s) no
quadro principal, denominados Lucky Loosers.
✓ Os atletas deverão colaborar com o promotor utilizando a camisola
oficial do torneio sempre que solicitado.
OBRIGAÇÕES DOS ORGANIZADORES
✓ Cada evento terá um diretor, tendo este a responsabilidade pelo
cumprimento do regulamento e bom funcionamento do torneio e um
juíz árbitro, responsável pelo escalonamento dos árbitros e todas as
questões relacionadas com arbitragem.
✓ Cabe ao organizador garantir que o torneio será realizado na data préestabelecida no calendário. Eventuais mudanças de data devem ser
comunicadas com a devida antecedência.
✓ Os quadros e horários devem ser divulgadas pela organização do
CNS57 18-19 no máximo 12 horas antes do início do evento. Para que
este artigo seja cumprido, pede-se aos jogadores que se atentem ao
prazo de inscrições.
✓ O resultado final do torneio deve ser divulgado até 72 horas após o
término do mesmo, para actualização do ranking, a qual deverá ser feita
até uma semana após o fim do torneio em causa.
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SITE OFICIAL
No site da Federação Nacional de Squash (http://www.fnsquash.pt), estarão
disponíveis todas as informações sobre o circuito: calendário, fotos, resultados,
quadros e ranking atualizado. Este será o canal de comunicação privilegiado
entre a organização do circuito e os seus participantes.
Os casos não mencionados no Regulamento do Circuito Nacional Squash57
2018-2019, seguem as Normas Desportivas Regulamentares da Federação
Nacional de Squash.
Qualquer caso omisso ou alteração de força maior será decidido pela
organização do Circuito.
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