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O renovado Squash Olaias (est 2021) tem a honra de receber, nos dias 20 e 21 de Novembro, 
uma das maiores e mais importante competições do squash nacional, o Campeonato Nacional 
Clubes 2021. 
  

Sendo o Campeonato Nacional Clubes 2020/21, a única prova por equipas de Squash do 
Calendário FNS, estão garantidos dois dias de muito Squash, num ambiente de grande festa!!! 

 

REGULAMENTO 

 

- O Campeonato Nacional Clubes 2021/22, decorre nos dias 20 e 21 de Novembro nas 
instalações do Squash Olaias. 

 

- A participação está aberta apenas a Clubes filiados na FNS, podendo cada clube inscrever 
mais do que uma equipa. Havendo mais do que uma equipa por clube, estas terão a 
designação do seu clube, seguida do número da equipa (Clube XXXX 1; Clube XXXX 2; Clube 
XXXX3; etc).  

 

- Esta competição atribui o título de Clube Campeão Nacional (séniores masculinos) e Clube 
Campeão Nacional (séniores femininos). 

 

- As inscrições no torneio podem ser feitas até às 20:00 do dia 16 de Novembro, através desta 
plataforma de gestão desportiva da FNS - SportyHQ em Sign up 

 

- Os quadros do torneio serão publicados nesta página até às 23:59, do dia 18 de Novembro 
2021. 

 

- Cada equipa pagará de inscrição o valor de €65,00, antes da realização da sua primeira 
partida.  

 

- No mínimo, cada equipa deve inscrever três atletas e no máximo quatro. 
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- A ordem de jogos em cada encontro será sorteada para cada dia da prova antes do início do 
campeonato, com a presença dos capitães das equipas, sendo que o jogo em que se 
defrontem os atletas escalonados em nº 1 das equipas deverá ser sempre ou o primeiro ou o 
segundo jogo do encontro.  

 

- Cada encontro entre duas equipas consiste num conjunto de três partidas à melhor de cinco 
sets. Vence o encontro a equipa que vencer duas partidas. Nas fases de grupos, terão 
obrigatoriamente de ser realizadas as três partidas. Em caso de empate entre duas ou mais 
equipas, os critérios de desempate serão a diferença de sets ganhos e perdidos pelas equipas 
em causa. Se ainda assim se mantiver a situação de empate, o seguinte critério será a 
diferença entre pontos ganhos e perdidos entre as equipas em causa. Na fase a eliminar, se 
uma equipa vencer as duas primeiras partidas do encontro, a terceira partida só se realizará 
havendo acordo/vontade entre ambas as equipas, podendo nessa terceira partida as equipas 
alterar o atleta previamente designado (neste caso, o atleta não poderá ser nenhum dos que 
participou nas duas partidas anteriores).  

 

- Cada equipa seleciona três jogadores para cada encontro, que são ordenados por cabeças de 
série, sendo que os melhores cabeças de série de cada equipa jogam um contra o outro e 
assim sucessivamente.  

 

- O escalonamento dos atletas em cabeças de série é feito a partir do ranking nacional. Em 
caso de desajuste evidente do escalonamento com a valia desportiva dos atletas, compete 
conjuntamente à Direção da FNS e ao Juiz Árbitro rearranjar o dito escalonamento por forma a 
torná-lo justo.  

 

- Cada equipa nomeará um capitão que será responsável pela interação da equipa com os 
responsáveis organizativos do Campeonato durante a prova.  

 

- Compete compete conjuntamente à Direção da FNS e ao Juiz Árbitro fazer o escalonamento 
relativo de todas as equipas inscritas no Campeonato, sendo que o critério primordial, mas 
eventualmente não o único, será o conjunto das posições do ranking nacional dos elementos 
de cada equipa.  
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- Utilização de jogadores estrangeiros: Cada equipa poderá utilizar 1, 2 ou 3 atletas de 
nacionalidade estrangeira, no entanto, em cada Encontro entre duas equipas, é sempre 
obrigatório cada equipa jogar com um atleta de nacionalidade portuguesa. Caso uma equipa 
seja constituída por 3 atletas estrangeiros e um atleta português, o atleta português deverá 
obrigatoriamente jogar em todos os Encontros. Caso o atleta português se lesione e não possa 
jogar, a equipa poderá realizar duas partidas desse Encontro com dois atletas estrangeiros, 
perdendo o jogo referente ao atleta português por falta de comparência.  

 

- Os jogadores têm que utilizar vestuário apropriado para a prática de squash (sapatilhas com 
sola não marcante, calções e t-shirt de cores claras). 

 

- O torneio seguirá as normas desportivas regulamentadas pela FNS. Nos casos omissos, os 
responsáveis do torneio tomarão as decisões que acharem apropriadas, disponível em: 
http://www.fnsquash.pt/index.php/styles/home/geral 

 

- A participação de atletas com menos de 19 anos de idade em competições sob a égide da 
Federação Nacional de Squash exige a utilização de óculos de proteção. Nas provas oficiais 
FNS, os atletas com menos de 19 anos serão impedidos de entrar em campo se não utilizarem 
óculos de proteção adequados à modalidade. 

 

- É instituída a obrigatoriedade de arbitragem dos jogos entre as equipas pelos próprios 
jogadores. 

 

- Relativamente à final (masculinos e femininos) e meias-finais (masculinos), o Juiz Árbitro 
nomeará o(s) árbitro(s) destes jogos. 

 

- Serão distribuídos troféus às equipas 1º, 2º e 3º classificadas de cada quadro competitivo 
(masculino e feminino). 
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Diretora do Torneio: Susana do Valle 

Director Adjunto: Sérgio Baptista  

Juiz Árbitro: Miguel Galante 

Juiz Árbitro Ajunto: Tiago Paixão  

 

ORGANIZAÇÃO: Squash Olaias (SO) e Federação Nacional de Squash (FNS) 

 

MORADA: R. Robalo Gouveia n°2, 1900-392 Lisboa 

 

CONTACTOS: 962548719 / susana@squash-olaias.pt 

 

PARCERIAS ALOJAMENTO: 

RAMADA by Wyndham Lisbon (https://www.ramadalisbon.pt) 

 Tarifas e tipologias: 

          Single/DUI BB €60,00 

         Twin/Duplo BB €70,00 

          Cama extra BB €35,00 

          Suite BB (2 adultos + 2 crianças ou 3 adultos) €150,00 

 As tarifas acima indicadas são por quarto e por noite, incluindo pequeno-almoço 
buffet e IVA. 

 Às tarifas apresentadas será acrescentada a Taxa Turística do Município de Lisboa. Esta 
taxa deverá ser paga diretamente no hotel e corresponde a 2,00€ por pessoa e por 
noite, aplicável até um máximo de 7 noites (até um máximo de 14,00€ por pessoa). 

 Máximo capacidade de 1 cama extra por quarto 


