2019 公職局盃暨澳門回歸 20 周年公務人員網球友誼賽
章程
目的：

推動本澳公務人員參與有益身心健康的工餘活動、促進交流及友誼。

參賽資格：

公職補充褔利制度會員（家屬除外）或公務人員。

名額：

男子高級組16人、男子初級組24人、男子雙打12隊共24人、女子組12人、女子雙打12隊共24人。

報名限制：

凡曾參加“澳門網球總會”於 2016 年至 2019 年所舉辦之公開賽或錦標賽之男子 A 組及男子 B 組前 8 強之運動員和
2016 年至 2018 年公職局盃公務人員網球友誼賽之男子賽獲獎球員，必須參加高級組。主辦單位有權將各項賽事中
之剩餘名額調配至超出原訂之名額組別內。

報名日期：

2019 年 8 月 20 日至 8 月 30 日於辦公時間内接受電話或親臨報名。倘報名人/隊數超過限額，將進行抽籤。抽籤排
序之首 30 名人士/支隊伍的名單將在 2019 年 9 月 2 日下午 3 時上載至行政公職局網站，而中籤者/隊伍將獲短訊通
知。中籤者/隊伍須於 2019 年 9 月 3 日至 9 月 10 日前來公職福利處繳付有關費用。逾期未付款者作自動棄權論。

賽事分組抽籤日期：

2019 年 9 月 12 日下午 6 時 30 分於澳門水坑尾街 78 號中建商業大廈 9 樓公職福利處會議室進行，歡迎參賽者或參
賽隊伍派代表出席。結果將於 2019 年 9 月 17 日下午 3 時上載至本局網頁 www.safp.gov.mo 及張貼於比賽場館。

比賽日期及時間：

2019 年 9 月 20 日開始，逢星期一、二、四、五下午 6 時 30 分至 10 時，及星期六、日下午 3 時至 6 時 30 分，賽程
將適時公佈。因應場地關係，比賽日期可能會作出更改。

賽事地點：

外港青年活動中心網球場

參賽費用：

會員：澳門幣 30 元/人

非會員：澳門幣 100 元/人

獎勵：

各男子單項組別參加人數 10 人或以上
女子單項組別參加人數 8 人或以上
各雙打組別參加隊數 8 隊或以上
冠軍

亞軍

季軍(兩名)

獎品

單項組別

澳門幣 800 元

澳門幣 600 元

澳門幣 400 元

獎盃

雙打組別

澳門幣 1,600 元

澳門幣 1,200 元

澳門幣 800 元

獎盃

各男子單項組別參加人數 6 至 9 人
女子單項組別參加人數 6 至 7 人
各雙打組別參加隊數 6 至 7 隊
最佳球員/最佳球隊

取消該項賽事：

澳門幣 600 元

獎盃

1.

本賽事各組別的獎勵以比賽當天出席的人數/隊數而決定。

2.

勝出之球員或隊伍將有機會獲邀參加相關公務人員之體育交流活動。

各男子單項組別參加人數 5 人或以下
女子單項組別參加人數 5 人或以下
各雙打組別參加隊數 5 隊或以下

賽制：

1.

採取單淘汰制。初賽及準決賽採取一盤六局定勝負，當每局賽至 40 平，採用一分定勝負，由接發球方選擇站
位。如比賽局分為六比六時，則進行搶七決勝盤。

2.

決賽均以三盤二勝制，一盤六局定勝負，當每局賽至 40 平，採用一分定勝負，由接發球方選擇站位。如比賽
局分為六比六時，則進行搶七決勝盤。如比分盤數為一比一時，則進行搶十決勝局。

註：

3.

比賽期間所有規則按最新國際網球比賽規則執行。.

4.

準決賽(參加人數/隊數少於 8 則除外)及決賽，將由大會安排裁判。

5.

參賽者如超過比賽預定時間 (15 分鐘內)仍未報到，則作棄權論。

6.

參賽者須自備球拍。

7.

比賽過程中如有異議須即時向監場員提出，如仍對賽果有異議須於賽後 24 小時內，向主辦單位提出書面上訴。

請參閱上載於本局網頁內之各項比賽一般規定。本章程未有提及或修改之有關事項，主辦單位有最後之決定權及解
釋權。

收集個人資料聲明：

主辦單位在活動過程中可能會收集及處理個人資料（如影像、聲音等）
。當中，有些資料可能是必須收集的，有些則
可能是由當事人自願選擇提供的。如有疑問，請聯絡主辦單位。

合辦單位：

查 詢 電 話 ： 28355200/28355201 與 宋 小 姐 或 施 先 生 聯 絡
傳閱文件編號 079/DRTSP-DASFP/2019

承辦單位：

網 址 : www.safp.gov.mo
REF.20190819

Taça do SAFP 2019 e 20.º Aniversário do Retorno
de Macau à Pátria - Competição Amigável de Ténis
para Trabalhadores dos Serviços Públicos
Regulamento
Objectivo:

O presente evento tem como objectivo levar os trabalhadores dos serviços públicos da RAEM a
participarem nas actividades em horário pós-laboral para promover a saúde física e mental, bem como
reforçar o intercâmbio e a amizade.

Destinatários:

Beneficiários do Sistema de Acção Social Complementar da Função Pública (excepto os familiares) ou
trabalhadores dos serviços públicos.

Vagas:

Categoria masculina: Grupo de avançados - 16 lugares, Grupo de principiantes - 24 lugares, Pares - 12
equipas com 24 lugares;
Categoria feminina: 12 lugares, Pares - 12 equipas com 24 lugares.

Limitações de

Só é permitida a inscrição na categoria masculina (grupo de avançados) aos atletas do sexo masculino

inscrição:

(grupo A), aos primeiros 8 classificados do sexo masculino (grupo B) das competições abertas ou
campeonatos organizados pela Associação de Ténis de Macau nos anos de 2016 a 2019, aos classificados na
categoria masculina da Taça do SAFP - Competição Amigável de Ténis para Trabalhadores dos Serviços
Públicos nos anos de 2016 a 2018. A Organização reserva-se o direito de proceder a ajustamentos e à
distribuição das vagas remanescentes de uma categoria para uma outra categoria, cujo número de vagas por
preencher foi previamente determinado.

Data de inscrição:

As inscrições poderão ser efectuadas por telefone ou pessoalmente dentro do horário de funcionamento, no
período entre 20/8 e 30/8/2019. No caso do número de inscritos / equipas inscritas exceder o número de
vagas existentes, proceder-se-á a um sorteio. Das listas dos primeiros 30 candidatos contemplados / equipas
candidatas contempladas no sorteio será feito upload no website do SAFP no dia 2/9/2019, pelas 15h00. Os
contemplados / equipas contempladas no sorteio serão informados por SMS e deverão dirigir-se à DASFP
para efectuar o pagamento de 3/9 a 10/9/2019. Se o pagamento não for efectuado no prazo estabelecido, a
inscrição será considerada sem valor.

Data do sorteio de

O sorteio de divisão dos grupos terá lugar na sala de reuniões da DASFP, Rua do Campo, nº 78, Edf. Com.

divisão dos

Chong Kin, 9º andar, Macau, às 18h30 do dia 12 de Setembro de 2019, convidando-se, desde já, os

grupos:

jogadores ou representantes das equipas para estarem presentes nesse dia. O resultado do sorteio será
anunciado no website do SAFP (www.safp.gov.mo) às 15h00 do dia 17 de Setembro de 2019 e no local da
competição.

Data e horário da

A partir de 20 de Setembro de 2019 (2.ªs, 3.ªs, 5.ªs e 6.ªs feiras, das 18h30 às 22h00; Sábados e Domingos,

competição:

das 15h00 às 18h30). O calendário de jogos será divulgado em tempo apropriado. Devido ao local da
competição, as datas dos jogos poderão estar sujeitas a alterações.

Local da

Campo de Ténis do Centro de Actividades Juvenis do Porto Exterior

competição:
Taxas da

Beneficiários: MOP30,00 / jogador

Não-Ben.: MOP100,00 / jogador

competição:
Prémios:

Número de jogadores inscritos igual ou superior a 10 em cada modalidade singular de categoria masculina
Número de jogadores inscritos igual ou superior a 8 em modalidade singular de categoria feminina
Número de equipas inscritas igual ou superior a 8 em cada modalidade par
1.° Classificado

2.° Classificado

3.° Classificado

Prémios

(Atribuídos dois prémios)
Modalidades

MOP800,00

MOP600,00

MOP400,00

Troféu

MOP1.600,00

MOP1.200,00

MOP800,00

Troféu

singulares
Modalidades
pares

Prémios:

Número de jogadores inscritos entre 6 e 9 em cada modalidade singular de categoria masculina
Número de jogadores inscritos entre 6 e 7 em modalidade singular de categoria feminina
Número de equipas inscritas entre 6 e 7 em cada modalidade par
O melhor jogador /

MOP600,00

Troféu

A melhor equipa
1. O número de jogadores / equipas em cada categoria desta competição para determinação de atribuição
de prémios deve corresponder ao mesmo número de jogadores / equipas presente no dia da competição.
2. A DASFP pretende dar aos jogadores ou às equipas vencedoras uma oportunidade de participarem nas
actividades de intercâmbio desportivo das equipas dos trabalhadores dos serviços públicos.
Cancelamento da

Número de jogadores inscritos igual ou inferior a 5 em cada modalidade singular de categoria masculina

competição:

Número de jogadores inscritos igual ou inferior a 5 em modalidade singular de categoria feminina
Número de equipas inscritas igual ou inferior a 5 em cada modalidade par

Sistema de jogo:

1. Sistema de eliminatórias. Nas preliminares e semi-finais, o vencedor é aquele que ganhar 6 jogos num
“set”. Em caso de empate no 40-40 em cada jogo, o recebedor escolhe o lado que quer devolver e quem
vencer esse ponto ganha o jogo. Quando a pontuação nos jogos for de 6-6, o vencedor vai ser
determinado por tie-break de 7 pontos.
2. Nas finais serão jogados 3 “sets” e o vencedor é o que ganhar 2 “sets”, bem como o vencedor é aquele
que ganhar 6 jogos num “set”. Em caso de empate no 40-40 em cada jogo, o recebedor escolhe o lado
que quer devolver e quem vencer esse ponto ganha o jogo. Quando a pontuação nos jogos for de 6-6, o
vencedor vai ser determinado por tie-break de 7 pontos. Quando a pontuação nos “sets” for de 1-1, o
vencedor vai ser determinado por tie-break de 10 pontos.
3. A competição será regida de acordo com o Regulamento da Federação Internacional de Ténis em vigor.
4. Os árbitros são determinados pela Organização nas semi-finais (à excepção do número de jogadores /
equipas inscritas inferior a 8) e finais.
5. Caso os jogadores se apresentem no local da competição após 15 minutos da hora prevista do jogo, a
inscrição será considerada desistente.
6. Todos os jogadores devem trazer consigo a raquete de ténis.
7. Durante a competição, se houver qualquer objecção, o jogador deverá interpor recurso de imediato aos
supervisores do jogo. No caso de objecção ainda ao resultado da competição, deverá ser interposto
também recurso por escrito à Organização, no prazo de 24 horas a contar da data de publicação do
resultado.

Nota:

Por favor, consulte as disposições gerais das diferentes competições no website do SAFP. Em relação às
questões não mencionadas ou alteradas neste regulamento, a Organização mantém o direito final de decisão
e interpretação.

Declaração de

A Organização pode recolher e tratar os dados pessoais (tais como imagens, sons, etc.) durante a realização

recolha de dados

duma actividade. A recolha de algumas categorias de dados é obrigatória, outras facultativa na base da

pessoais:

decisão voluntária do titular de dados. Para esclarecimento de dúvidas, por favor, contacte a Organização.

Co-organização:

Para informações: Sra. Song ou Sr. Silva (Tel.: 28355200/28355201)
Circular n.º 079/DRTSP-DASFP/2019

Adjudicatária:

Website: www.safp.gov.mo
REF.20190819

