
Regulamento    
O LifePadel organiza nos dias 18,19 e 20 de 
Junho , o 1º Torneio Jovem Real Step 
torneio oficial de Jovens Classe 5000, prova 
integrada no calendário oficial de provas da 
F e d e r a ç ã o  P o r t u g u e s a  d e  P a d e l .  
A prova realizar-se-á em 6 campos no Life 
Padel 
  
LifePadel  
Tv. da Ribeira 629, 4810-235  
Guimarães  
GoogleMaps:   
https://goo.gl/maps/Hf6kBxKv4eJghiBD
9  
Facebook:   
https://www.facebook.com/lifepadell/  
Instagram:  
https://www.instagram.com/life.padel  
Site:  
http://lifepadel.pt/  
  
Escalões 
  
As inscrições serão limitadas a 96 duplas de 
acordo com as seguintes Escalões abaixo:   
   
Sub 12 Femininos - 12 duplas 
Sub 14 Femininos – 12 duplas  
Sub 16 Femininos – 12 duplas 
Sub 18 Femininos – 12 duplas 
Sub 12 Masculinos – 12 duplas 
Sub 14 Masculinos – 12 duplas 
Sub 16 Masculinos – 12 duplas 
Sub 18 Masculinos – 12 duplas 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 Inscrições:  
 
Poderão inscrever-se todos os jogadores 
com licença de jogador ativa pela FPP para 
o ano em curso. 
Os Atletas só poderão inscrever-se num 
escalão.   
As inscrições são feitas através do site da 
Federação Portuguesa de Padel, até às 15h 
do dia 7 de Junho (segunda-feira). 
Os pagamentos terminam às 15h do dia 9 
de Junho (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. 
 
Taxa de Inscrição 
Os valores das taxas de inscrição individual 
são os seguintes:   
Jovens- 10€ 
  
Horários: 
Em Torneios Oficiais da FPP, não são 
consideradas/aceites quaisquer restrições 
horárias a jogadores.  
  
Na Sexta-feira, 18 a partir das 19h00m 
(todos os escalões). 
  
No Sábado e Domingo, 19 e 20 a partir das 
9h00m (todos os escalões).  
  
 
Sorteio: 
O sorteio realizar-se-á no dia 9 de Junho 
(quarta-feira) às 18h00m na FPP. 
  
Pontuação: 
A pontuação atribuída a cada jogador será 
a que está estabelecida no Regulamento 
Geral da FPP.  
  
 Bolas: 
Serão utilizadas bolas da marca Siux.  
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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 de 
1,5L por jogador por dia de prova. 
  
Será Diretor de Prova o Senhor Raul Amaral 
(+351 967 050 355). 
  
Será Juiz Árbitro o Senhor   
Tomás Sabino 
(+351 916 914 025). 
 
 
 
Todos os casos omissos no presente 
Regulamento serão decididos pelo Juiz 
Árbitro e Diretor de Prova.  
  
   
Guimarães, 23 de Maio de 2021. 


