CASCAIS CUP CARCAVELOS TÉNIS
REGULAMENTO
1.

O Torneio Cascais Cup Carcavelos Ténis é organizado pelo Carcavelos Ténis e está integrado no
Calendário Oficial de Provas da F.P.Ténis, nº 31252 – Nível C, e decorrerá nos dias 10, 16 e 17 de
Fevereiro de 2019.

2.

A prova será disputada nos campos de terra batida do Carcavelos Ténis.

3.

O Torneio Carnaval Carcavelos Ténis será disputado nas modalidades de Singulares e Pares, Masculinos e
Femininos, nos escalões Sub-14 e Sub-18 anos.

4.

As inscrições para a modalidade de Singulares encerram 5ª Feira dia 07 de Fevereiro às 20h00, e podem
ser

efectuadas

em

https://fpt.tietennis.com/Tournaments/80e920e1-4ef3-4c17-a2c4-

a51d823b65d0/Overview. As inscrições para a modalidade de Pares encerram no final da 1ª ronda de
Singulares.
5.

A taxa de inscrição será de 16€ para as modalidades de Singulares e Pares. Cada jogador(a) deverá
regularizar a taxa de inscrição antes de efectuar o primeiro encontro.

6.

O sorteio será efectuado no dia 08 de Fevereiro pelas 10h30 no Carcavelos Ténis.
6.1. Cada jogador (a) deverá informar-se dos horários dos seus jogos.
6.2. O atraso de 15 minutos de qualquer jogador (a) em campo, relativamente à hora marcada para os
encontros, poderá ser penalizado com a sua desclassificação, após análise por parte do Juiz Árbitro.

7.

Os encontros serão disputados no sistema de eliminação directa, à melhor de 3 partidas com Tie-Break e
com Super-Tiebreak no 3º set (até 10 pontos, com diferença de 2).

8.

As bolas serão da marca Wilson US Open. Período de aquecimento em todos os encontros, até 5 minutos.

9.

Campos utilizados na prova: 4 campos para a competição.

10. Durante o torneio poderão ser utilizados os campos cobertos, assim como a luz artificial.
11. Não será permitido o uso de vestuário inaceitável como t-shirt ou calção de banho. Os equipamentos usados
pelos jogadores deverão estar em conformidade com o Código de Conduta em vigor (F.P.Ténis).
12. Nesta prova estão em vigor o Regulamento Geral de Provas e o Código de Conduta aprovados pela
F.P.Ténis.
13. A Directora da prova será as Sras. Fernanda Castro e Joana Freitas e o Juiz Árbitro será o Sr. António Martins
(3 FPT).
14. Os casos omissos ao presente regulamento serão resolvidos pela Directora e pelo Juiz Árbitro da prova.
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