Campeonato Regional de Padel da Madeira 2019

Regulamento da Prova

A Associação de Padel da Madeira (APMAD) organiza nos dias 05 a 09 de Novembro de
2019, o Campeonato Regional de Padel Séniores, torneio oficial de Classe 5.000,
integrado no calendário oficial de provas da Federação Portuguesa de Padel FPP.
A prova disputar-se-á no Centro de Padel e Lazer, com 3 campos cobertos.

@Drive do Torneio:

Morada:
Rua das Hortas 101, 9050-024 Funchal

Categorias:
Femininos níveis 1, 2, 3 e 4
Masculinos níveis 1, 2, 3 e 4
Mistos 1, 2

Inscrições:
Poderão inscrever-se todos os jogadores com licença de jogador activa pela FPP para o
ano em curso.
Os Atletas só poderão inscrever-se no máximo em duas categorias/escalões
diferentes (ex: Masculinos II e Mistos II), sendo que não podem ter inscrições em
duas categorias do mesmo género (Femininos II e Femininos III).
As inscrições devem ser feitas no site www.fppadel.pt, até às 15h do dia 28 de
Outubro (segunda-feira).
Os pagamentos terminam às 15h do dia 29 de Outubro (terça-feira).
Serão consideradas as inscrições (ver ponto 6.2.10 a 6.2.13 do RG da FPP e respetivas
alíneas) quendo devidamente pagas. Consideram-se válidas após pagamento dos
2 jogadores de cada dupla.
Horários:
05, 06 de Novembro (terça e quarta-feira) às 18h00m para duplas Mistos 1 e 2
07 de Novembro (quinta-feira) às 18h00m (todas as categorias/escalões)
08 de Novembro (sexta-feira) às 18h00m (todas as categorias/escalões)
09 de Novembro (sábado) a partir das 09.00h (todas as categorias/escalões)
Sorteio:
O sorteio realizar-se-á no dia 2 de Novembro (sábado) às 15h00m no Centro de Padel
e Lazer (CPL).

Taxa de Inscrição:
Os valores das taxas de inscrição individual são os seguintes:
Seniores - 20€
Desconto de €5 na 2ª modalidade se inscrito em duas modalidades

Pontuação:
A pontuação atribuída a cada jogador será a que está 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 de 1,5L por jogador por dia de prova.
Será Diretor de Prova o Sr. Pascoal Abreu (00351 966844551) e Juiz Árbitro o Srº Paulo
Ferraz (00351 965160709).
Todos os casos omissos no presente Regulamento serão decididos pelo Juiz Árbitro e
Director de Prova.

Funchal, 10 de Outubro de 2019.

