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O objetivo deste “CHALLENGE” é promover o convívio competitivo saudável e dinâmico 
entre os jogadores do PADEL BREAK e, que se traduza num reforço das relações 
pessoais entre todos e desenvolvimento dos jogadores no quadro da modalidade do 
Padel. Sendo este o ano de arranque deste evento é provável que à medida que a prova 
decorra possa haver alguns ajustes no regulamento, sempre com o intuito de melhorar 
e motivar a participação de todos. 

 

REGULAMENTO 

 

1. LADDER BREAK CHALLENGE é uma prova organizada pelo PADEL BREAK. 
 

2. Todas as partidas do torneio realizar-se-ão entre os dias 7 de Fevereiro a 31 de Maio 
de 2022 e serão exclusivamente disputadas nas instalações do PADEL BREAK.  

 
3. As 16 melhores duplas de cada categoria / género (masculino e feminino) serão 

apuradas para um evento final, para apuramento dos VENCEDORES e FINALISTAS. 
 

4. A prova tem o limite máximo de 40 duplas por categoria / género (masculino e 
feminino) e está aberta a qualquer praticante de Padel com idade mínima de 14 anos, 
com ou sem filiação na Federação Portuguesa de Padel.  

 
5. Para iniciar o Ladder Break, é necessário estarem inscritas pelo menos 10 duplas 

por escalão.  
 

6. As inscrições decorrem até dia 5 Fevereiro de 2022. 
 

7. A posição inicial no ranking de cada dupla é atribuída através de sorteio no dia 
seguinte ao encerramento das inscrições.  

 
8. Cada nova dupla que se inscreva depois do fim da data de inscrição, ocupará 

diretamente a última posição do ranking. 
 

9. Cada jogador só pode integrar uma única dupla por escalão. 
 

10. Cada participante deverá pagar a título individual a quantia de 10,00€ para participar 
no torneio, sendo que a dupla apenas fica inscrita quando estiver regularizado o 
pagamento de ambos os jogadores que a constituem. Neste valor está incluído uma 
tshirt técnica PADEL BREAK. 

 
11. Os encontros são agendados sob a forma de desafio, ou seja, uma dupla desafia 

outra. 
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12. Uma dupla pode desafiar qualquer outra dupla inscrita, desde que esta esteja 
posicionada até um máximo de 5 posições acima do seu ranking.  

Exemplo: Dupla nº 18 todas as duplas até ao nº 13 (máximo 5 posições), a dupla nº 
9 pode desafiar todas as a dupla até ao nº 4. 

13. Não existe número máximo de desafios, no entanto, um mesmo desafio não pode 
ser repetido no espaço de uma semana (mesma dupla desafiadora e mesma dupla 
desafiada). O número máximo de desafios pendentes é de 1. 
 

14. Após lançado o desafio, as duas duplas terão de acordar uma data para realizarem 
o encontro no prazo de 7 dias. Caso contrário, ambas descerão 3 posições no 
Ranking (ex.: 3ª para a 6ª posição). 
 

15. Cada dupla inscrita tem de realizar pelo menos um encontro em 15 dias, caso 
contrário desce 3 posições no Ranking. 

 
16. Todas as duplas que ocupem as 10 primeiras posições o Ranking têm de realizar no 

mínimo 3 encontros no espaço de um mês. Caso tal não se verifique, descem 3 
posições no Ranking.  
 

17. Caso uma dupla não seja desafiada num prazo máximo de 15 dias, poderá pedir à 
organização para criar um desafio. 

 
18. Uma dupla só poderá estar indisponível por doença, lesão ou férias durante um total 

de 15 dias, se ultrapassar esse tempo desce a cada 7 dias 3 posições no Ranking. 
Caso uma dupla se encontre nalgum destes estados, deverá informar o PADEL 
BREAK o motivo “Doença”, "lesionado" ou “férias” de forma a ser atualizado no site 
do torneio. Caso não o faça e for desafiada, perderá por falta de comparência. Uma 
dupla doente, lesionada ou ausente de férias não poderá ser desafiada. 

 
19. A data e hora do encontro serão marcados por um dos jogadores envolvidos no 

mesmo, via telefone, ou plataforma de reservas AIRCOURTS disponibilizada pelo 
clube PADEL BREAK.  

 
20. A falta de comparência de uma das duplas ou de um jogador de uma das duplas 

representará para a dupla em falta uma derrota por 6-0/6-0.  
 

21. No final do encontro, o resultado deverá ser transmitido a um dos colaboradores do 
PADEL BREAK, a fim de ser atualizada no final do dia o Ranking e os resultados 
dos encontros disputados, caso contrário não serão válidos. 

 
22. Cada encontro é disputado à melhor de 3 sets, sendo o último – se necessário – 

jogado na forma de super tie-break até aos 10 pontos. 
 

23. As alterações no Ranking decorrem da seguinte forma: 
 
• A dupla vencida desce para a posição da dupla vencedora e vice-versa. 
• Caso a dupla desafiada vença, as posições no Ranking manter-se-ão 

inalteradas.  
 

24. O Ranking está disponível para consulta no Clube PADEL BREAK e no site 
www.padelbreak.pt/ladderbreak, e é atualizada diariamente. 
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25. O PADEL BREAK conta que cada dupla inicialmente inscrita complete o desafio até 

ao evento final (Finais), contudo: 
 
• Independente do motivo, é permitida a alteração da dupla no decorrer do 

LADDER BREAK CHALLENGE, tendo como agravante a descida para a última 
posição do ranking. 

• Qualquer novo jogador a iniciar o desafio terá de pagar os 10€ de inscrição. 
 

26. O aluguer do campo será suportado pelos intervenientes nos jogos de acordo com a 
tabela de preços do PADEL BREAK em vigor. A dupla desafiante deverá 
disponibilizar bolas para o jogo. Quando um jogo não se realizar por falta de 
comparência de uma das duplas, esta terá de pagar o aluguer do campo. 
 

27. No evento final do LADDER BREAK CHALLENGE haverá entrega de prémios para 
as seguintes duplas: 

• Dupla vencedora finalista masculina e feminina; 
• Dupla com mais encontros realizados; 
• Dupla com mais vitórias. 

28. O PADEL BREAK, depois da prévia autorização na ficha de inscrição de cada dupla, 
adicionará todos os inscritos a um grupo de Whatsapp com o nome de LADDER 
BREAK CHALLENGE, de forma a fornecer os nomes e contatos dos inscritos com 
a intenção de facilitar a marcação dos desafios.  
 

29. Os participantes são responsáveis pela sua total integridade física antes, durante e 
após os encontros, bem como de se apresentar em perfeitas condições de saúde 
para a prática desportiva. 
 

30. Todos os casos omissos neste regulamento serão analisados pontualmente pelo 
PADEL BREAK. 

 
31. Este regulamento poderá ser alterado sem qualquer aviso prévio, bastando ao 

PADEL BREAK afixar por escrito as alterações. 
 

 

 


