CENTRO DE TÉNIS DE FARO

Fundado em 11-02-1984
Urbanização do Montebranco – Gambelas 8000 Faro
Telf. 289817877 e 917520283 E-mail centro@tenisfaro.com
www.tenisfaro.com

3º Open Jovem Optimax
15 e 16 de agosto de 2020
Regulamento da Prova
O Centro de Ténis e Padel de Faro, vai organizar nos dias 15 e 16 de
agosto de 2020, o 3º Open Jovem Optimax, torneio oficial classe 5.000,
integrado no calendário oficial de provas da Federação Portuguesa de
Padel.
Morada:
A prova disputar-se-á nos 5 campos outdoor, do Centro de Ténis de
Faro, e no campo outdoor do CTFaro a 2 km do clube, junto ao
shopping Fórum Algarve.
Local: Centro de Ténis de Faro, Urbanização Montebranco, Gambelas,
8005-201 Faro. Tf.289817877, Tm 917520283, email centro@tenisfaro.com
Coordenadas: 37.042412,-7.969179
https: //www.aircourts.com
https: www.facebook.com/centrotenisfaro
Escalões:
Sub 12 Femininos – 12 duplas
Sub 14 Femininos – 12 duplas
Sub 16 Femininos – 12 duplas
Sub 12 Masculinos – 16 duplas
Sub 14 Masculinos – 16 duplas
Sub 16 Masculinos – 12 duplas
Sub 18 Masculinos – 16 duplas
As inscrições serão limitadas a 96 duplas, de acordo com os escalões
acima.

Inscrições:

- Poderão inscrever-se todos os jogadores com licença atualizada pela
FPP, para o ano em curso, os atletas só poderão inscrever-se num
escalão.
- As inscrições, devem ser feitas no site www.fppadel.net até 3 de agosto
às 15h00.
- Os pagamentos das inscrições terminam dia 4 de agosto às 15h00.
- Serão consideradas as inscrições (ver ponto 10.4 do RG FPP), quando
devidamente pagas. Consideram-se válidas após pagamento dos 2
jogadores de cada dupla.
Horários:
- O torneio terá início no sábado, dia 15 de agosto às 9h30, para todos
os escalões
- No domingo dia 16 de agosto, os jogos terão início às 09h30.
Sorteio:
O sorteio realizar-se-á no dia 8 de agosto às 10h00 no Centro Ténis
Faro.
Taxas de inscrição:
Os valores das taxas de inscrição são de 10 euros, por jogador.
Pontuação:
A pontuação atribuída a cada jogador, será 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 para todos os vencedores e finalistas.
- Será distribuída uma garrafa de água 1,5L, por jogador, por dia.
- Será diretor da prova o senhor André Nunes (+351 917 504 151)
- Será juiz árbitro, o senhor José Rosa Nunes (+351 917 520 283)
- Todos os casos omissos, neste regulamento, serão decididos pelo juiz
árbitro e diretor da prova.
Faro, 10 de julho de 2020

