TORNEIO SOCIAL FEVEREIRO 2019 - PADEL
REGULAMENTO
1. O Torneio Social Fevereiro 2019 é um torneio social, organizado pelo Carcavelos Ténis e Padel, e decorrerá
nos dias 08, 09 e 10 de Fevereiro 2019.
2. O Torneio Social 2019 será disputado nos 3 campos cobertos e 2 campos exteriores do Carcavelos Ténis, nas
categorias:
a. 6ª Feira (08 de Fevereiro após 19h00): Mx2 e Mx3
b. Sábado (09 de Fevereiro): Mx4, F3 e fase eliminatória de Mx2 e Mx3
c. Domingo (10 de Fevereiro): M4, M3 e F4
3. A idade mínima para participar é de 16 anos.
4. O Torneio só se realiza com um mínimo de 8 pares, sendo o quadro fechado a 12 inscrições (Mx4, M4 e M3)
e com um mínimo de 4 pares e um máximo de 8 inscrições (F3 e F4). Os quadros de Mx2 e Mx3 fecham a 9
inscrições.
5. A prova será disputada em 2 fases.
a. A 1ª Fase será jogada em sistema de round-robin, com grupos de 3 ou 4 pares, e a fase seguinte
será em sistema de eliminação directa. Todos os jogos serão disputados à melhor de 1 pro-set (com
ponto de ouro). Cada jogador realizará no mínimo 2 jogos.
b. Para a 2ª Fase apuram-se os 2 primeiros classificados de cada grupo. Em caso de empate, aplicam-se
as regras do Regulamento Feral de Provas da FPP.
6. As inscrições no dia 05 de Fevereiro (3ª Feira) pelas 20h00, e podem ser efectuadas por email –
info@carcavelos-tenis.com, no qual devem ser indicados os nomes e contactos (e-mails e telefónicos) de
ambos os jogadores. A taxa de inscrição por jogador será:
i. 1 categoria: 22,50€/jogador
ii. 2 categoria: 32,50€/jogador
7. A inscrições só ficam confirmadas após o pagamento da mesma, por transferência bancária (IBAN PT50 0007
0038 0005 5620 0089 3) ou directamente na recepção do clube.
8. As inscrições feitas por dupla têm prioridade sobre as individuais.
9. As inscrições por e-mail deverão ser sempre confirmadas pelos jogadores.
10. O sorteio será efectuado no dia 06 de Fevereiro pelas 10h00. A ordem de jogos e os quadros serão
enviados por e-mail, e estarão disponíveis no site do Carcavelos Ténis: www.carcavelos-tenis.com
11. 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.
12. As bolas serão da marca Head Pro Padel. O período de aquecimento será de 5 minutos.
13. Durante o torneio poderá ser utilizada luz artificial.
14. Os casos omissos ao presente regulamento serão resolvidos pela Directora e Juiz Árbitro da prova.
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