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I Open Veteranos EUL 
  10 a 12 de Julho de 2020 

 
REGULAMENTO DA PROVA 

 
O Rackets Pro, organiza nos dias 10 a 12 de Julho de 2020, o I Open Veteranos 
EUL, Classe 2500, integrado no calendário oficial de provas da Federação 
Portuguesa de Padel. 
 
A prova irá disputar-se em 9 campos, no EUL (6 descobertos e 3 cobertos) 
Clube Racketspro EUL: 
Localização: Azinhaga das Galhardas, 1600-213 Lisboa 
Tlf: 21 796 03 86 / 96 509 10 10 
www.eulracketclub.pt 

 
Escalões: 

    Femininos +35 e +45    Masculinos +35, +45 e +55 
As inscrições serão limitadas a 111 duplas de acordo com as seguintes 
categorias abaixo: 
Femininos +35 - 16 duplas 
Femininos +45 - 16 duplas 
Femininos +55 - 15 duplas 
Masculinos +35 - 16 duplas 
Masculinos +45 - 16 duplas 
Masculinos +50 - 16 duplas 
Masculinos +55 - 16 duplas 
 
 
Inscrições: 
- Poderão inscrever-se todos os jogadores com licença pela FPP para o ano em 
curso. A inscrição terá um custo de 17,5€. 
- Só é permitida a inscrição em 1 escalão. 
- Devem ser feitas no site http://www.fppadel.net, até às 15H do dia 2 de Julho 
de 2020 (quinta-feira) 
- Os pagamentos das inscrições terminam às 15H do dia 3 de Julho de 2020 
(sexta-feira) 
- Serão consideradas as inscrições (ver ponto 6.2.10 a 6.2.13 do RG FPP) 
quando devidamente pagas pelos dois jogadores de cada dupla. 
 
Horários: 
- O torneio terá início na 6ªfeira dia 10 de Julho às 19h.  
- Sábado dia 11 de Julho e Domingo dia 12 de Julho a partir das 9h. 
Sorteio: 
O sorteio realizar-se-á no dia 4 (sábadp) às 18H na Racketspro. 

http://www.eulracketclub.pt/
http://www.fppadel.net/
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Taxas de Filiação: 
Quem não for federado/filiado deverá efectuar a sua licença atempadamente em 
http://www.fppadel.net em “filiação” ou “filiado” (duvidas contactar a FPP para 
geral@fpp.pt ou +351 21 011 35 70).  
 

    Organização: 
- O torneio será disputado de acordo com as regras oficiais da FPP. 
- Serão utilizadas bolas da marca Head Padel Pro, bola oficial da FPP. 

    - Serão atribuídos troféus para todos os vencedores e finalistas. 
    - Oferta de uma T-shirt a todos os participantes. 
    - Será distribuída uma garrafa de água de 1,5L por jogador, por dia de prova. 

- Será Director de Prova o Sr. Fernando Tocha (+351 91 972 07 31)  
- Será Juíz Árbitro o Sr. Mário Rui Marques (+351 96 898 28 63) 
- Todos os casos omissos no presente regulamento, serão decididos pela Juíz 
Árbitro e o Director da Prova. 
 
Lisboa, 24 de Junho de 2020.  

http://www.fppadel.net/
mailto:geral@fpp.pt

