
The Gentleman’s & Ladies Crew Powered by TP (ARQUITETURA &DESIGN)  

Academia de Padel de Setúbal 

Regulamento Torneio de Padel Veteranos Categoria 10.000 

24, 25 e 26 de Setembro 2021 
A Academia de Padel de Setúbal organiza, entre os dias 24 e 26 de Setembro de 2021, o The 

Gentleman’s & Ladies Crew Powered by TP (ARQUITETURA &DESIGN) , torneio oficial FPP do Circuito de 
Veteranos M80, classe 10000, integrado no calendário oficial de provas da FPP. 

A prova vai realizar-se nos 4 campos descobertos e 2 cobertos da Academia de Padel de 
Setúbal e pontuará para o ranking FPP, de acordo com o Regulamento Geral da FPP. 

ESCALÕES 

As inscrições são limitadas a 111 duplas, de acordo com os escalões e níveis abaixo: 

- Veteranos Femininos +35 : 12 (Prize Money 220€) 

- Veteranos Femininos +40 : 12 (Prize Money 210€)  

- Veteranos Femininos +45 : 12 (Prize Money 220€) 

- Veteranos Masculinos +35 : 12 (Prize Money 270€) 

- Veteranos Masculinos +40 : 16 (Prize Money 270€) 

- Veteranos Masculinos +45 : 15 (Prize Money 270€) 

- Veteranos Masculinos +50 : 16 (Prize Money 270€) 

- Veteranos Masculinos +55 : 16 (Prize Money 270€) 

TAXAS DE INSCRIÇÃO 

 O valor da taxa de inscrição é de 22,5€ por pessoa.  

INSCRIÇÕES 

Podem inscrever-se todos os jogadores com licença actualizada pela Federação Portuguesa 
de Padel para o ano em curso. 

As inscrições devem ser feitas para www.fppadel.pt, até às 15H00 do dia 13 de Setembro 
2021 (segunda-feira).  

 

 

Os pagamentos das inscrições terminam às 15H00 do dia 15 de Setembro 2021 (Quarta 
Feira). 

http://www.fppadel.pt/


Serão consideradas as inscrições (ver ponto 10.3 e 10.4 de RG FPP e respetivas alíneas), por 
ordem de inscrição e devidamente pagas. Estas só são consideradas válidas após o pagamento 
dos dois jogadores de cada dupla. 

HORÁRIOS: 

O torneio terá início na 6ª feira, dia 24 de Setembro de 2021, a partir dos seguintes horários: 

 6ª feira (24/09) – 19h00  

Sábado (25/09) – 09h00 

Domingo (26/09) - 09h00 

Não serão aceites quaisquer restrições de horário.  

SORTEIO  

O sorteio realizar-se-á no dia 15 de Setembro de 2021 (Quarta-feira), às 18h, nas instalações 
da FPP. 

PRIZE MONEY 

• Escalões +35, +40, +45, +50, +55 Masculino e + 35, +40 e +45 Feminino 

• Distribuição de 42.5% para vencedores, 27.5% para finalistas e 30% pelos dois pares 
semifinalistas (15% cada dupla). 

• Os jogadores com direito a Prize Money deverão apresentar fatura/recibo legal do 
montante do Prize Money auferido. 

• Os valores do prize Money já incluem IVA à taxa legal em vigor. 

• A data limite para reclamação do Prize Money é dia 16 de Dezembro de 2021. 

BOLAS 

Serão utilizadas bolas da marca Bullpadel Premium, bola oficial do Circuito The Gentlemens 
& Ladies Crew inserido no Circuito de Veteranos M80 da FPP 

PONTUAÇÃO 

A pontuação atribuída a cada jogador será estabelecida pelo Regulamento Geral da FPP. 

A Academia de Padel de Setúbal pretende igualmente realizar Quadro B com as pontuações 
estabelecidas pelo Regulamento Geral da FPP 

 

ORGANIZAÇÃO 

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

Serão distribuídos troféus para todos os vencedores e os finalistas vencidos. 



No Welcome Kit, cada jogador recebe uma garrafa de água de 1,5L, por dia de prova, 
juntamente com 1 t-shirt/polo alusiva ao evento. 

 

Juiz-Árbitro: Sr. António Trigueiros – 938 498 792 

Diretor de Prova: Sr. Bruno Ferreira – 919 631 814 

 

MORADA  

Academia de Padel de Setúbal:  

Parque Verde de Vanicelos 2900-656 Setúbal 

 

CONTACTOS 

Email geral : geral@academiadepadeldesetubal.pt 

Telemóvel: 916 035 615 

 

 

 

 

 

 

 

Setúbal, 01 de Setembro de 2021 
    
   


