Masters FPP 2019
REGULAMENTO DA PROVA
A FPP e o ABC Indoor Padel organizam de 6 a 8 de Dezembro de 2019 o Masters FPP, torneio oficial de Classe
15.000, integrado no calendário oficial de provas da FPP.
A prova irá disputar-se nos 8 campos indoor do ABC Indoor Padel.
Localização: ABC Indoor Padel
Estrada Nacional 249 km 4, Abrunheira Park Armazém X, 2710-162 Sintra
Latitude: 38.7670957 | Longitude: -9.3520023

O Masters obedecerá às regras do Regulamento de Geral e demais regulamentos da FPP, salvo o disposto no
presente anexo.

ORGANIZAÇÃO
A organização do Masters ficará a cargo da FPP e do ABC Indoor Padel.
@Drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1wPz2t4AyWV_pDVRRPmffRQ2VZVY_5cnC

APURADOS
Estão elegíveis a jogar o Masters, os jogadores que tenham participado num mínimo de cinco provas do Circuito
FPP durante o decorrer da presente época (ou seja, desde 01 Janeiro 2019) nas categorias femininas e
masculinas.
O ranking que é considerado para seleção dos jogadores dos Masters, é após a atualização dos pontos da última
prova do calendário oficial da FPP do ano em curso.
Nos Escalões de Veteranos não existe número mínimo de participação em provas.
Cada categoria e escalão fica restringido a:
• Femininos:
- 8 pares nível I
- 8 pares nível II
- 8 pares nível III
- 8 pares nível IV
• Masculinos:
- 8 pares nível I
- 8 pares nível II
- 8 pares nível III
- 8 pares nível IV
• Veteranos Femininos:

- 4 pares +35
- 4 pares +45
- 4 pares +55
• Veteranos Masculinos:
- 4 pares +35
- 4 pares +45
- 4 pares +55
Em caso de empate pontual entre dois ou mais atletas, o primeiro critério de desempate será a média de pontos
obtidos em todos os torneios jogados nessa categoria ou escalão ao longo do ano. Se persistir o empate será
realizado um sorteio entre todos os jogadores empatados e fica logo definida a ordem de todos, para colocação
em suplentes, se necessário.
Serão considerados suplentes aos jogadores apurados, aqueles que se encontrem nas 10 posições seguintes ao
último apurado.
A confirmação das inscrições deverá ser feita via e-mail para torneios@fppadel.pt até ao dia 27 de Novembro
às 18h. A inscrição é grátis.

SISTEMA
Os jogadores apenas podem emparelhar com jogadores que estejam também apurados na respetiva categoria.
Só os primeiros 16 de Nível 1, 2 e 3 podem jogar o Masters do respetivo Nível 1, 2 e 3 e não o 17º ou inferior. No
caso de algum jogador do top 16 não estar disponível para jogar então o jogador imediatamente a seguir ao 16º
no ranking entrará para o lote dos que podem participar no Masters.
Nos escalões de Veteranos, só os 8 primeiros de cada escalão podem jogar o Masters, emparelhados entre si.
No caso de algum jogador do top 8 não estar disponível para jogar então o jogador imediatamente a seguir ao 8º
no ranking entrará para o lote dos que podem participar no Masters.
A forma de emparelhamento é única e exclusivamente da responsabilidade dos jogadores.
Se por algum motivo um par de jogadores dentro do limite aceite (1 ao 16 em F1, por exemplo) optar por não jogar
por questões pessoais, ambos ficam fora dos 16 eleitos e devem jogar os 17 e 18 do ranking. O mesmo se aplica a
todos os níveis e escalões de acordo com os limites de cada um.

PARTICIPAÇÃO DE JOGADORES ESTRANGEIROS
A participação de jogadores estrangeiros não residentes em Portugal é permitida se cumprirem com o número
de participações mínimas exigidas em provas da FPP, ficando, no entanto, limitada a um máximo de:
• 4 pares ou 8 jogadores – Masculinos
• 2 pares ou 4 jogadoras – Femininos

SORTEIO
O sorteio será realizado às 18h no dia 28 de Novembro às 2019. A ordem de jogos e quadros da prova serão
divulgados logo que possível.

MODELO COMPETITIVO
O sistema de jogo dos Masters, será o seguinte:
Femininos e Masculinos Nível 1, 2, 3 e 4 – dois grupos de 4, os dois primeiros classificados de cada grupo
passam para a fase final, para disputarem meias finais e final.
Veteranos – Quadro de eliminação direta.
No Masters, não se realiza Quadro B.

PONTUAÇÃO
O Masters atribui pontos para o Ranking FPP, equivalentes a um torneio 15.000, sendo os pontos apagados logo
no início do ano seguinte.

PRIZE-MONEY
O Prize Money é atribuído às categorias de Femininos 1 e Masculinos 1, com o valor de 3.750€ e 3.750€,
respetivamente.

