VILAMOURA OPEN DE VETERANOS
21, 22 e 23 de Junho de 2019

Regulamento
O Vilamoura Tennis & Padel Academy organiza nos dias 21, 22 e 23 de junho de 2019 o VILAMOURA OPEN
VETERANOS, torneio oficial Veterano de Classe 5000, integrado no calendário oficial de provas da
Federação Portuguesa de Padel.
A prova disputar-se-á em 6 campos, no Vilamoura Tennis & Padel Academy (3 outdoor + 3 Indoor).
Av. João Meirelles s/n, 8125-406 Vilamoura.
https://www.vilmamoura.tennis
vta@premier-sports.org
Escalões:
As inscrições serão limitadas a 111 duplas de acordo com os seguintes escalões abaixo:
-

Veteranos Femininos
Veteranos Femininos
Veteranos Masculinos
Veteranos Masculinos
Veteranos Masculinos

+35+45+35 +45+55-

16 Duplas
16 Duplas
32 Duplas
32 Duplas
15 Duplas

Inscrições:
- Podem inscrever-se todos os jogadores com licença de jogador atualizada pela FPP para o ano em curso.
- As inscrições devem ser feitas através do site da FPP em www.fppadel.pt até às 15h00 do dia 10 de Junho
(segunda-feira).
- O pagamento das inscrições até dia 11 de junho às 15h.
- Os jogadores só podem inscrever-se em um escalão, os atletas não poderão inscrever-se em dois escalões
diferentes (ex: VET35 e VET45)
- Os valores das taxas de inscrição individual são 20,00€ para cada escalão
- O Vilamoura Tennis & Padel Academy 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.

Horários:
- O torneio terá início na Sexta 21 de Junho a partir das 19h00, Sábado 22 e Domingo 23 de Junho a partir das
09h00.
Sorteio:
- O sorteio realizar-se-á no dia 13 (Quinta-Feira) às 19h00 no Vilamoura Tennis & Padel Academy
- Os quadros serão publicados, no máximo até 2 dias antes do primeiro jogo da prova, no site do Clube
Pontuação:
A pontuação atribuída a cada jogador será a estabelecida no Regulamento Geral da FPP.
PRÉMIOS:
Haverá troféus para todos os vencedores e finalistas em todos os escalões.
Prize Money de 200€ por categoria
Bolas:
Serão utilizadas bolas da marca Head Padel Pro S, 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 de 1,5L por jogador por dia de prova.
- Será Diretor de Prova o Senhor Miguel Ribeiro (+351 911 911 004).
- Será Juiz Árbitro o Senhor Pedro Valente (+351 966 203 983).
- Todos os casos omissos no presente Regulamento serão decididos pelo Juiz Árbitro e Director de Prova.

Vilamoura, 02 de Maio de 2019

