CENTRO DE TÉNIS DE FARO
Fundado em 11-02-1984
Urbanização do Montebranco – Gambelas 8000 Faro
Telf. 289817877 E-mail centro@tenisfaro.com
www.tenisfaro.com

OPTIMAX PADEL OPEN
06 a 08 de julho de 2018
Regulamento
O Centro de Ténis de Faro, vai organizar nos dias 06, 07 e 08 de julho de
2018, o Optimax Padel Open, torneio oficial sénior de classe 5.000,
integrado no calendário oficial de provas da Federação Portuguesa de
Padel.
A prova disputar-se-á nos 6 campos de vidro outdoor, do Centro de
Ténis de Faro.
Local: Centro de Ténis de Faro, Urbanização Montebranco, Gambelas,
8005-201 Faro.
Coordenadas: 37.042412,-7.969179
https: //www.aircourts.com
https: www.facebook.com/centrotenisfaro
Categorias:
Femininos: I, II, III
Masculinos: I, II, III e Vet.+45
Mistos III
As inscrições serão limitadas a 124 duplas, de acordo com as seguintes
categorias abaixo:
Femininos I – 8 duplas ( Prize-money 1.000,00 € )
Femininos II – 12 duplas
Femininos III – 16 duplas
Masculinos I – 16 duplas ( Prize-money 2.000,00 € )
Masculinos II – 24 duplas
Masculinos III – 24 duplas
Veteranos +45 – 8 duplas
Mistos III – 16 duplas
Inscrições:
- Poderão inscrever-se todos os jogadores com licença atualizada pela
FPP, para o ano em curso.

- Devem ser feitas no site www.fppadel.pt, até dia 25 de junho às 15h00
- Os pagamentos das inscrições terminam dia 27 de julho às 15h00
- Serão consideradas as inscrições (ver pontos 6.2.10 a 6.2.13 do RG FPP),
quando devidamente pagas. Consideram-se válidas após pagamento
dos 2 jogadores de cada dupla.
- Os atletas poderão inscrever-se no máximo em 2 categorias diferentes,
ex. (Femininos e Veteranos ou Masculinos e Veteranos), sendo que não
podem ter inscrições em 2 categorias do mesmo género, ex.
(Masculinos II e Masculinos III).
- O Centro de Ténis de Faro vai exercer na sua plenitude, o direito de
dar prioridade, a 2 pares por categoria de acordo com o regulamento
geral da FPP, no ponto 6.2.9 alínea 7.
Horários:
- O torneio terá início na 6ª feira dia 06 de julho às 18h00.
- No sábado dia 07 de julho e domingo dia 08 de julho, os jogos terão
início às 09h00.
Sorteio:
O sorteio realizar-se-á no dia 28 de julho às 10h00 no Centro Ténis Faro.
Taxas de inscrição:
(Os valores das taxas de inscrição individual são os seguintes):
FI, FII, FIII, MI, MII, MIII, Vet.+45 e Mistos III – 20,00 €
Desconto de 5,00 € na inscrição da segunda categoria.
Pontuação:
A pontuação atribuída a cada jogador, será estabelecida no
regulamento geral da FPP.
Bolas:
Serão utilizadas bolas da marca Head WPT, bola oficial da FPP.
Organização:
- O torneio será disputado de acordo com as regras oficiais da FPP
- Serão atribuídos troféus para todos os vencedores e finalistas.
- Será distribuída uma garrafa de água 1,5L, por jogador, por dia.
- Será diretor da prova o senhor André Nunes (+351 917 504 151)
- Será juiz árbitro, o senhor José Rosa Nunes (+351 917 520 283)
- Todos os casos omissos, neste regulamento, serão decididos pelo juiz
árbitro e diretor da prova.
Faro, 01 de junho de 2018

