OPEN QM IKEDA – 24, 25 e 26 de Maio
Regulamento
A Quinta de Monserrate Clube organiza nos dias 24, 25 e 26 de Maio de 2019, o Open
QM - IKEDA, torneio oficial Senior de Classe 5000, integrado no calendário oficial de provas da
Federação Portuguesa de Padel. A prova disputar-se-à em 14 campos, na Quinta de
Monserrate Clube (3 cobertos + 5 descobertos) e na Quinta de Monserrate Indoor (6 cobertos).

@Drive do Torneio:
https://drive.google.com/drive/folders/1FwzRs0CA-OJHat2rqF6nW6KTiYF9bHOx

Localização
•
•

Quinta de Monserrate Clube – Rua Avelino Casebre, Matosinhos
Quinta de Monserrate Indoor – Rua Sousa Aroso 901, Matosinhos

Categorias
Masculinos I, II, III e IV.
As inscrições são limitadas a 208 duplas de acordo com as seguintes Categorias abaixo:
• Masculinos I – 16 Duplas (Prize-money 2.000,00€)
• Masculinos II – 32 Duplas
• Masculinos III – 64 Duplas
• Masculinos IV – 64 Duplas

Taxa de Inscrição
Os valores das taxas de inscrição individuais serão os seguintes:
• Masculinos I – 22,50€
• Maculinos II, III, IV – 20,00€

Inscrições
Poderão inscrever-se todos os jogadores com licença pela FPP para o ano em curso. Devem
ser feitas no site www.fppadel.pt , até às 15h00 do dia 13 de Maio (segunda-feira).
Os pagamentos das inscrições terminam às 15h00 do dia 14 de Maio (terça-feira).
Serão consideradas as inscrições (ver pontos 6.2.10 e 6.2.13 do Regulamento Geral da FPP)
quando devidamente pagas. Consideram-se válidas após o pagamento dos dois jogadores de
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cada dupla.
O diretor de prova 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 6.2.10 alínea 7.
Os jogadores possuidores de uma licença de outra federação homolgada pela FIP, ou
membros do WPT podem participar obtendo uma licença de jogador estrangeiro (contactar a
fpp para geral@fppadel.pt ou para Tel +351 210 113 570).

Horários
Em torneios oficiais da FPP, não são consideradas/aceites quaisquer restrições horárias a
jogadores.
Na sexta-feira, 24 de Maio, os jogos começam às 19h00.
No sábado e domingo, 25 e 26 de Maio, os jogos começam às 09h00.

Sorteio
O sorteio será realizado no dia 14 de Maio (terça-feira) às 18h00 na Quinta de Monserrate
Clube.
Os quadros são publicados, no máximo até 4 dias antes do ínicio do primeiro jogo da prova.

Pontuação
A pontuação atribuída a cada jogador será a estabelecida no Regulamento Geral da FPP.

Bolas
Serão utilizadas bolas da marca Head Padel Pro S, bola oficial da FPP.

Organização
•
•
•
•
•
•
•

O torneio será organizado de acordo com as regras oficias da FPP.
Serão atribuídos troféus para todos os vencedores e finalistas.
Oferta de t-shirt para todos os jogadores participantes.
Será distribuída uma garrafa de água 1,5L por jogador por dia de prova.
Será Diretor da Prova o senhor Carlos Carvalho (+351 914 449 475)
Será Juiz Árbitro o senhor Nuno Moreira (+351 916 095 978)
Todos os casos omissos no presente Regulamento serão decididos pelo Juiz Árbitro e
Diretor da Prova.
Matosinhos, 24 de Abril de 2019.
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