
 
 

Open Veterano Carcavelos by Ageas 2021 
 

30 de Abril 1 e 2 de Maio 

 

Regulamento 
 
O Carcavelos Ténis e Padel organiza nos dias 30 de Abril, 1 e 2 de Maio, o Open Veterano 

Carcavelos by Ageas 2021, integrado no Calendário de Provas do Circuito Veteranos M80, 

Classe 1000, da Federação Portuguesa de Padel (FPP).  

A prova disputar-se-á nos 6 campos do Carcavelos Ténis e Padel (4 cobertos e 2 exteriores). 

 

Localização e Contactos: 

Carcavelos Ténis e Padel 

Rua Pedro Álvares Cabral no2, 2775-615 Carcavelos 

214563668 / 916120372 / info@carcavelos-tenis.com 

 

Escalões: 

Femininos +40 

Masculinos +35, +45 e +55  

 

As inscrições serão limitadas a 54 duplas de acordo com os seguintes escalões abaixo: 

Femininos – (+40) - 12 duplas 

Masculinos – (+35) - 14 duplas 

Masculinos – (+45) - 14 duplas 

Masculinos – (+55) - 14 duplas 

 

Taxa de Inscrição 

Os valores das taxas de inscrição individual é de 17,50€ 

Inscrições: 

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

curso. 

- Devem ser feitas no site www.fppadel.pt, até às 15h00 do dia 21 de Abril (quarta-feira). 

- Os pagamentos das inscrições terminam às 15h00 do dia 23 de Abril (sexta-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 atletas poderão inscrever-se num só escalão. 

- O Clube Carcavelos Ténis e Padel vai exercer na sua plenitude o direito de atribuir 2 Wild 

Cards por cada categoria  

Horários: 
- Em Torneios Oficiais da FPP, não são consideradas/aceites quaisquer restrições horárias a 

jogadores. 

- O torneio terá início na 6a Feira 30 de Abril às 19h00. 

- No Sábado 01 de Maio a partir das 09h00 e Domingo 02 de Maio a partir das 09h00. 

 

 

info@carcavelos-tenis.com
http://www.fppadel.pt/


Sorteio: 

- O sorteio realizar-se-á no dia 23 de Abril (sexta-feira às 18h00 na FPP).

Pontuação: 

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

Bolas: 

-Serão utilizadas bolas da marca Wilson.

Organização: 

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

- Serão atribuídos troféus para todos os vencedores e finalistas.

- Será facultada Água junto aos campos, em sistema de máquinas.

- Será Diretora de Prova a Senhora Joana Freitas (+351 916 120 372).

- Será Juiz Árbitro o Senhor António Trigueiros (+351 938 498 792).

- Todos os casos omissos no presente Regulamento serão decididos pelo Juiz Árbitro e 

Diretora de Prova. 

Carcavelos, 15 de Abril de 2021. 


