
Regulamento    
O Padel Viseu organiza nos dias 8, 9 e 10 de 

Outubro, o 1º Open Sport Gavis torneio 

oficial de Absolutos Classe 1000 , prova 

integrada no calendário oficial de provas 

da Federação Portuguesa de Padel. 
A prova realizar-se-á em 3 campos no 

Padel Viseu. 

  
Padel Viseu 
Urbanização Vilabeira Lote 16, 3500-733 

Viseu 
GoogleMaps:   

https://goo.gl/maps/PcfAUx7NNYg22h

TK7 
Facebook:   

https://www.facebook.com/padelviseu

/   
Instagram: 

https://www.instagram.com/padelvise

u/ 
Site: 

https://padelviseu.com/ 
 

Categorias 

  
As inscrições serão limitadas a 61 duplas de 

acordo com as seguintes Escalões abaixo:   
M2-15 duplas 
M3-15 duplas 
M4-16 duplas 
F3- 15 duplas 

  
Inscrições: 
 

Poderão inscrever-se todos os jogadores 

com licença de jogador ativa pela FPP para 

o ano em curso. 
As inscrições são feitas através do site da 

Federação Portuguesa de Padel, até às 15h 

do dia 29 de Setembro (quarta-feira). 
Os pagamentos terminam às 15h do dia 1 

de Outubro (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 jogadores possuidores de uma licença 

de outra federação homologada pela FIP, 

ou membros do WPT podem participar 

obtendo uma licença de jogador 

estrangeiro (contactar a FPP para 

secretaria@fppadel.pt ou para o Tel +351 

210113570).   
O diretor de prova vai exercer na sua 

plenitude o direito de dar prioridade a 2 

pares por categoria de acordo com o 

Regulamento Geral da FPP no ponto 

10.11.5. 

  
Taxa de Inscrição 
Os valores das taxas de inscrição individual 

são os seguintes:   

• M2, M3, M4 e F3- 17,50€ 

  
Horários: 
Em Torneios Oficiais da FPP, não são 

consideradas/aceites quaisquer restrições 

horárias a jogadores. 

  
Na Sexta-feira, dia 8, a partir das 19h00m 

(todos os escalões). 

  
No Sábado e Domingo, 9 e 10 a partir das 

9h00m (todos os escalões). 

  
 

Sorteio: 
O sorteio realizar-se-á no dia 4 de Outubro 

(segunda-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 Head Pro S, 

bola oficial FPP. 

  

  

  
Organização 

  
O torneio será disputado de acordo com as 

regras oficiais da FPP. 
Serão atribuídos troféus para todos os 
vencedores e finalistas. 
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Oferta de t-shirt técnica a todos os 

jogadores participantes. 
Será distribuída uma garrafa de água de 

1,5L por jogador por dia de prova. 

  
Será Diretor de Prova o Senhor Luis 

Campos 
(+351 930 420 955). 

  

  

  
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. 

  

  

  

  

  

   
Vila Nova de Gaia, 09 de Setembro de 

2021. 


