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“A competição para crianças não se centra na vitória a todo o custo,
agressividade ou rivalidades. Deve incidir no desafio de jogar partidas e
colocando as habilidades e perícias em prática num contexto de
divertimento, desenvolvimento social e de equipa”
Dave Miley, Diretor Executivo da ITF

“Os resultados em crianças não são importantes quando comparadas com
o domínio e divertimento para a qual deve ser direccionada pelos pais e
treinadores. É normal a criança querer ganhar, mas não é compreensível
os adultos colocarem pressão na criança para ganhar, o que sucede
quando apenas é reconhecido o esforço aos vencedores.”
James Newman, ITF Participation Officer

1. O QUE É O NOVO Mini-CIR - Clubes?
O Mini-CIR é um mini-circuito de ténis que contemplará quatro etapas,
organizadas pela ATPorto, com o apoio dos Clubes anfitriões.
Cada etapa contempla jogos de singulares e pares.

2. PORQUÊ UM MODELO DIFERENTE DE Mini-CIR - Clubes?

Já com 15 anos (inicio em 2003), o Mini-CIR tem mantido como principal objectivo o
fomento da modalidade, focando essencialmente no desenvolvimento equilibrado do
das capacidades e qualidades das crianças.
Em 2013 foi introduzido a prova de pares e os skills como forma de dar outra
profundidade à modalidade que não apenas o jogo de singulares.
Com este novo modelo do Mini-CIR – Clubes pretende-se que as crianças compitam
entre si num ambiente divertido em que o fator vitória/derrota seja diluído por todos
os participantes do clube sem que haja um excesso de competitividade, evitando assim
a sobrevalorização da vitória ou derrota pelos jogadores, onde o mais importante é
aprender a pontuação, desenvolver as capacidades motrizes, técnicas, táticas, físicas
e mentais.
A Prova de Pares visa fortalecer o trabalho de equipa, momentos em que se
aprende a partilhar e a comunicar quando se joga e para se chegar ao melhor
resultado.
Na Prova de Singulares tem-se em conta que a competição é essencial, na medida
em que é necessário assimilar que o ténis é um jogo em que não há empates, bem
como fazer com que as crianças se sintam sempre motivadas a treinar e jogar.

3. A QUEM SE DESTINA O Mini-CIR - Clubes?
No Mini-CIR – Clubes poderão participar os jogadores nascidos a partir do ano
2008 até 2010, i.e., crianças com idade compreendida entre 8 e 10 anos.

4. MONITORIZAÇÃO DE CADA ETAPA DO Mini-CIR - Clubes
Nas etapas do Circuito Mini-CIR - Clubes os encontros serão jogados por equipas
(clubes).
CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPAS
As equipas são constituídas por um mínimo de 4 jogadores (pelo menos um feminino);
Cada clube pode inscrever várias equipas;
Cada clube (equipa) nomeará um capitão que colaborará como árbitro/formador
durante a jornada.
FORMATO DAS ETAPAS
Cada etapa será sempre ajustada ao número de clubes inscritos e número de campos
disponíveis;
ENCONTROS ENTRE CLUBES
Cada encontro entre os clubes compreende 4 jogos de singulares (pelo menos um
feminino) e dois de pares (pelo menos um misto);
DURAÇÃO DOS ENCONTROS
Cada encontro entre clubes terá a duração de 1h30 minutos para a utilização de dois
campos; A duração será de 1 hora se forem utilizados quatro campos.
Exemplo para a utilização de 2 campos:
1ª Ronda (30 minutos) – Singular 1 + Singular 2
2ª Ronda (30 minutos) – Singular 3 + Singular 4

3ª Ronda (30 minutos) – Par 1 + Par 2
Exemplo para a utilização de 4 campos:
1ª Ronda (30 minutos) – Singular 1 + Singular 2 + singular 3 + singular 4
2ª Ronda (30 minutos) – Par 1 + Par 2
JOGOS DE SINGULARES
a) As partidas serão jogadas num campo normal de singulares;
b) Serão utilizadas bolas verdes;
c) Cada ronda de 30 minutos será jogada com ponto de ouro.
d) No final dos 30 minutos e após finalizarem o último jogo de serviço será dado o
resultado do momento;
JOGOS DE PARES
a) As partidas decorrerão no campo normal de pares;
b) Serão utilizadas bolas verdes;
c) Cada ronda de 30 minutos será jogada com ponto de ouro.
d) No final dos 30 minutos e após finalizarem o último jogo de serviço será dado o
resultado do momento;

APURAMENTO DO VENCEDOR
No confronto entre os clubes, o vencedor é encontrado através do diferencial entre
jogos ganhos e perdidos dos 6 encontros.
No caso de empate, será realizado um teste de skill (agilidade) para todos os jogadores
das equipas envolvidas, sendo o vencedor o clube que demorar menos tempo a
executar a tarefa.

5. PRÉMIOS
Todos os clubes receberão prémios pela sua participação.

6. PROCEDIMENTOS BASE
a) Sorteio e ordem de jogos estará disponível em www.rankatporto.com a partir
da 5ª feira anterior ao início de cada etapa;
b) Serão aplicadas as regras oficiais do ténis com as necessárias adaptações ao
escalão;
c)

As dúvidas e casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador da etapa;

7. MEIOS E EQUIPAMENTO NECESSÁRIOS
a) Número de courts: entre 2 a 4 courts, conforme o nº de participantes e
distribuídos de acordo com o plano e progressão das tarefas e provas.

8. MEIOS HUMANOS ENVOLVIDOS
Coordenador do Circuito – Francisco Castro, Beatriz Abreu
Supervisores - Rui Silva e Albino Mendes
Treinadores: do Clube anfitrião e dos Clubes participantes

9. TAXAS DE INSCRIÇÃO
a) Inscrições através de formulário próprio (a preencher pelas equipas);
b) Inscrições para cada etapa têm que ser feitas até às 12H00 da 4ª feira anterior
ao início da etapa;
c) O valor da inscrição para cada Etapa é de 30€ por equipa;
d) Obrigatória Licença da FPT actualizada.
Calendário 2018
1ª Etapa: 20 Maio – Clube de Ténis Escola Secundária Alcaides de Faria
2ª Etapa: 17 Junho – Ginásio Clube Vilacondense
3ª Etapa: 1 Julho – Lousada Ténis Atlântico
4ª Etapa: 15 Julho – Clube Ténis Viana

