
                                                                                                                                                                             
 

 
Open CUPRA Veteranos 

 
 
 

 

Clube VII - Parque Eduardo VII   1070-099 Lisboa (Junto à Estufa Fria) 

TLM +351 213 848 300 eMail 7padel@clubevii.com 

 

 

21 a 23 de outubro de 2022 

Regulamento 

 

    
   O Clube VII organiza nos dias 21 a 23 de outubro de 2022 o Open Cupra Veteranos, torneio oficial do Circuito de 
Veteranos de Classe 10.000, integrado no calendário oficial de provas da Federação Portuguesa de Padel FPP. 
   A prova disputar-se-á em 7 campos no Clube VII (5 cobertos e 2 outdoor). 
 
Clube VII: Parque Eduardo VII   1070-099 Lisboa (junto à Estufa Fria) 
O acesso dos jogadores e visitantes do Torneio deverá ser feito junto aos campos de Padel (Cobertos Carlsberg 1 
e Tranquilidade 2) e não pela Recepção Central do Clube VII devido ao horário de abertura aos membros do Clube. 
(GPS: 38º 43´37.593´´N, 9º 9´11.76´´W) 
https://clubevii.com/ 
https://www.facebook.com/ClubeVII/ 
https://www.facebook.com/7padel  
https://www.instagram.com/clubevii/ 
https://www.instagram.com/7padel 
 
 
Categorias: 
Veteranos Femininos +35, +40, +45 e +50 
Veteranos Masculinos +40, +45, +50 e +55 
 
As inscrições serão limitadas a 112 duplas de acordo com as seguintes categorias abaixo: 
 
Veteranos Femininos +35 – 12 duplas (Prize Money 375€) 
Veteranos Femininos +40 – 12 duplas (Prize Money 375€) 
Veteranos Femininos +45 – 12 duplas (Prize Money 375€) 
Veteranos Femininos +50 – 12 duplas (Prize Money 375€) 
Veteranos Femininos – Prize Money Total 1.500€ 
Veteranos Masculinos +40 – 16 duplas (Prize Money 375€) 
Veteranos Masculinos +45 – 16 duplas (Prize Money 375€) 
Veteranos Masculinos +50 – 16 duplas (Prize Money 375€) 
Veteranos Masculinos +55 – 16 duplas (Prize Money 375€) 
Veteranos Femininos – Prize Money Total 1.500€ 
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Taxa de Inscrição Os valores das taxas de inscrição individual são os seguintes: 
Veteranos Femininos +35, +40, +45 e +50 – 22,50€ 
Veteranos Masculinos +40, +45, +50 e +55 – 22,50€ 
 
 
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 11 de outubro (terça-feira). 
- Os pagamentos das inscrições terminam às 17h00 do dia 12 de outubro (quarta-feira). 
- 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. 
- Os atletas não podem ter inscrições em duas categorias do mesmo género (ex: Veteranos Femininos +40 e 
Veteranos Femininos +45). 
- O Clube VII vai exercer na sua plenitude o direito de atribuir 2 wild cards por cada categoria de acordo com o 
Regulamento Geral da FPP no ponto 10.11.5. 
- Os Jogadores estrangeiros possuidores de uma licença de outra federação homologada pela FIP, ou membros do 
WPT ou APT 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/aceites quaisquer restrições horárias a jogadores. 
- O torneio terá início na 6ª Feira 21 de outubro às 19h00 para todas as categorias. 
- No Sábado 22 de outubro e Domingo 23 de outubro, a partir das 09h00. 
 
 
Sorteio: 
- O sorteio realizar-se-á no dia 12 de outubro (quarta-feira) às 18h00 no Clube VII. 
 
 
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 a todos os jogadores. 
- Será Diretor de Prova o Senhor José Pires da Silva (+351 925 411 720). 
- Será Juiz Árbitro a Senhora Filipa Simões (+351 912 914 976). 
- Todos os casos omissos no presente Regulamento serão decididos pelo Juiz Árbitro e Diretor de Prova. 

 
 

Lisboa, 30 de setembro de 2022. 


