COMUNICADO 20210105
Principais Mudanças de Regulamentos em 2021

Informamos que à semelhança de outros anos, os regulamentos da FPP no que diz
respeito à organização de provas, sofrerão algumas mudanças. Aconselhamos por isso
todos os filiados que leiam os regulamentos actualizados que entraram em vigor no dia 1
de Janeiro de 2021.
Com o intuito de esclarecer as maiores mudanças de forma resumida, sem desprezar as
restantes mudanças, deixamos aqui um pequeno resumo de algumas novidades:
1 – As Classes de Provas que eram anteriormente 15.000, 10.000, 5.000, 2.500, 1.250 e
500, passarão agora a ser de classe 15.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 e 250.
2 – As provas 15.000 continuarão a ser os Campeonatos Nacionais, sem Prize-Money, à
semelhança das provas 1.000 e 250 que também não terão prize-money. Já as provas de
Classe 10.000, 5.000, e 2.000 serão provas com prize-money, representando a sua classe
o montante mínimo de prize-money em jogo nas mesmas, mas num equivalente a US$ em
Euros. OU seja, uma prova 10.000 terá o mínimo de prize-money de €8.400 (equivalente
a US$10.000)
3 – O Nível 1 do Ranking Masculino passará agora a ser até ao 64º classificado em vez dos
anteriores 50 primeiros classificados. Em Femininos passa dos primeiros 30 para os
primeiros 32 lugares.
4 – Mudam os quadros dos torneios no Nível 1 que agora podem ter 24 ou 28 pares
dependendo se são torneios classe 10.000 (28), 5.000 (24) e 2.000 (24), mas somente no
nível 1. Haverá prévias e pré-prévias para os inscritos que não entrarem directamente no
quadro. Os outros níveis e torneios mantem-se iguais.
5 – Todas as provas de Classe 10.000, 5.000, e 2.000 podem passar a ser provas FEPA que
contam para o ranking FEPA/APT Tour, desde que os organizadores assim o solicitem e
cumpram os requisitos do Circuito FEPA. Os pontos permitirão acesso aos torneios do
APT Tour.
6 – Os cartazes dos torneios passam a ter menos informação, mas terão novas regras.
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7 – Nos Veteranos passará a poder haver Quadro B nas provas 10.000, e a diferença de
pontos entre escalões reduzirá para 6% entre cada uma delas.
8 – As inscrições nas provas terão agora uma data limite. Assim que encerradas as
inscrições serão publicados os pares que entraram pelos critérios vigentes, bem como os
suplentes por ordem, e só depois os jogadores receberão na sua caixa de email ou app, a
notificação com a referência de pagamento. Terão depois 48h para efectuar o pagamento.
9 – De forma a incentivar a participação no Circuito Jovem, aos clubes que levarem mais
jogadores aos torneios jovens, ser-lhe-ão atribuídos prémios, a anunciar oportunamente.
10 – Mudarão as condições de apoio aos integrantes do Team FPP Tour e Team FPP
(Selecção Nacional), que constam no regulamento próprio.
11 – A tabela de Taxas 2021 não sofreu qualquer alteração relativamente a 2020.
12 – Vamos introduzir uma forma de pagamento “wallet” que permitirá aos filiados
fazerem os seus pagamentos de forma mais eficaz e segura, bem como fazer devoluções
aos filiados de forma mais rápida.

A Direcção
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