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OPEN VETERANO 2022 

REGULAMENTO 

O Padel Clube de Vila Real de Santo António, organiza nos dias 06, 07, 08 e 09 de outubro de 2022, o Open 

Veterano Padel Clube VRSA, torneio oficial do circuito veterano de classe 5000, integrado no calendário oficial de 

provas da Federação Portuguesa de Padel. A prova disputar-se-á em 5 campos, no Padel Clube de Vila Real de 

Santo António, 4 campos (1 coberto e 3 outdoor), e no Pedras Tennis & Padel Academy, 1 campo (1 outdoor). 

 

Padel Clube de Vila Real de Santo António 

https://www.facebook.com/padelclube/ 
 

Pedras Tennis & Padel Academy 

https://www.pedrasdarainha.com/centro-desportivo 
 

ESCALÕES 

Femininos +35, +40 e +45 

Masculinos +35, +40, +45, +50 e +55 

 

As inscrições estão limitadas a 96 duplas de acordo com os seguintes escalões abaixo: 

Femininos +35 – 12 duplas (prize money de 115 Eur) 

Femininos +40 – 12 duplas (prize money de 115 Eur) 

Femininos +45 – 12 duplas (prize money de 115 Eur) 

Masculinos +35 – 12 duplas (prize money de 135 Eur) 

Masculinos +40 – 12 duplas (prize money de 135 Eur) 

Masculinos +45 – 12 duplas (prize money de 135 Eur) 

Masculinos +50 – 12 duplas (prize money de 135 Eur) 

Masculinos +55 – 12 duplas (prize money de 135 Eur) 

 
TAXA DE INSCRIÇÃO 

Femininos +35, +40 e +45 – 20,00 Eur 

Masculinos +35, +40, +45, +50 e +55 – 20,00 Eur 

 

PRIZE MONEY 

Em todos os escalões. 

Prize Money: 1020€  

Distribuição do Prize-Money de acordo com o Regulamento Geral da FPP e de acordo com o anexo XX – Pontos 

de Ranking e Distribuição de Prize-Money 

Os jogadores com direito a Prize Money, deverão apresentar fatura/recibo legal, no montante do Prize Money 

auferido. 
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Os valores do Prize Money são com Iva incluído à taxa legal em vigor. 

A data limite para reclamação do Prize Money, com apresentação da respetiva fatura/recibo é o dia 31 de Dezembro, 

após o qual não será efetuado qualquer pagamento. 

 
INSCRIÇÕES 

Poderão inscrever-se todos os jogadores com licença atualizada pela FPP para o ano em curso. 

Devem ser feitas no sítio www.fppadel.pt, até às 15 horas do dia 27 de Setembro (terça-feira). 

Os pagamentos das inscrições terminam às 17 horas do dia 28 de Setembro (quarta-feira). 

 

Serão consideradas as inscrições (ver pontos 10.4 do RG FPP) quando devidamente pagas. Consideram-se válidas 

após pagamento dos 2 jogadores de cada dupla. 

Os jogadores estrangeiros possuidores de uma licença de outra federação homologada pela FIP, ou membros do 

WPT podem participar obtendo uma licença de jogador estrangeiro (contactar a FPP para secretaria@fppadel.pt ou 

Tel +351 210 113 570). 

 
HORÁRIOS 

Em Torneios Oficiais da FPP, não são consideradas ou aceites quaisquer restrições horárias a jogadores. 

O torneio terá início no dia 06 de outubro (quinta-feira) a partir das 19h00, e sexta-feira dia 07 de Outubro também 

a partir das 19h00. 
No sábado dia 08 de outubro a partir das 09h00, e domingo dia 09 de outubro também a partir das 09h00. 

 

SORTEIO 

O sorteio realizar-se-á no dia 28 de setembro (quarta-feira) às 19h00 no Padel Clube de Vila Real de Santo António. 

 

PONTUAÇÃO 

A pontuação atribuída a cada jogador será a estabelecida no Regulamento Geral da FPP. 

 
BOLAS 

Serão utilizadas bolas da marca Head Padel Pro S, bola oficial da FPP. 

 

ORGANIZAÇÃO 

O torneio será disputado de acordo com as regras oficiais da FPP. 

Serão atribuídos Troféus a todos os vencedores e finalistas. 
Prize Money de 1020 Eur. 

Será distribuída uma garrafa de água por dia aos jogadores durante o evento. 

Será Diretor de Prova o Senhor João Reis (+351 967 272 577). 
Será Juiz Árbitro o Senhor Pedro M. Luz (+351 962 556 535). 

Todos os casos omissos no presente Regulamento serão decididos pelo Juiz Árbitro e pelo Diretor de Prova. 

Vila Real de Santo António, 06 de setembro de 2022 
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