
O Top-padel organiza nos dias 17, 18, 19 e 20 de 
Agosto de 2020, o OPEN JOP KIA, torneio oficial 
Sénior de Classe 10.000, integrado no calendá-
rio oficial de provas da Federação Portuguesa 
de Padel. 

A prova disputar-se-á em 15 campos, no 
Top-padel Fluvial (3 campos indoor), Top-padel 
Quinta do Fojo (2 campos descobertos 
+ 4 campos cobertos) e no Top-padel Industrial 
(6 campos indoor).

LOCALIZAÇÃO

Top-padel Fluvial 
Rua de Aleixo da Mota 306, 
4150-044 Porto

Top-padel Industrial
Rua Eng. Ferreira Dias 241, 
4100-246 Porto

Top-padel Quinta do Fojo
Rua Nova do Fojo 238, 
4400-232 Vila Nova de Gaia

CATEGORIAS
Masculinos I, II, III e IV.
Femininos I, II, III e IV
Mistos I, II, III e IV

As inscrições são limitadas a 300 duplas de acordo 
com as seguintes Categorias abaixo:

Masculinos I – 30 Duplas (Prize-money 5.000,00€)
Masculinos II – 32 Duplas
Masculinos III – 32 Duplas
Masculinos IV – 32 Duplas
Femininos I – 30 Duplas (Prize-money 2.500,00€)
Femininos II – 32 Duplas
Femininos III – 32 Duplas
Femininos IV – 32 Duplas
Mistos I – 12 Duplas
Mistos II – 12 Duplas
Mistos III – 12 Duplas
Mistos IV – 12 Duplas

TAXA DE INSCRIÇÃO
Os valores das taxas de inscrição são os seguintes:
Masculinos I, Femininos I – 25,00€
Masculinos, Femininos II, III, IV – 22,50€
 Mistos I, II, III, IV – 22,50€

INSCRIÇÕES
Poderão inscrever-se todos os jogadores com 
licença pela FPP para o ano em curso. Devem
ser feitas no site www.fppadel.net, até às 15h00 do 
dia 7 de Setembro (segunda-feira).
Os pagamentos das inscrições terminam às 15h00 
do dia 8 de Setembro (terça-feira).

Serão consideradas as inscrições (ver pontos 10.4 
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do Regulamento Geral da FPP) quando devi-
damente pagas. Consideram-se válidas após o 
pagamento dos dois jogadores de cada dupla.

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.

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 Tel 
+351 210 113 570).

Conforme regulamento de competições, por se 
tratar de uma prova da categoria 10.000
não vai existir Quadro B.

HORÁRIOS
Em torneios oficiais da FPP, não são 
consideradas/aceites quaisquer restrições 
horárias a jogadores.

Na quinta-feira e sexta-feira 17 e 18 de Setembro, 
os jogos começam a partir das 19h00.

SORTEIO
O sorteio será realizado no dia 8 de Setembro 
(terça-feira) às 18h00 no Top-padel Fluvial.

Os quadros são publicados, no máximo até 4 
dias antes do inicio do primeiro jogo da prova.
PONTUAÇÃO

A pontuação atribuída a cada jogador será a 
estabelecida no Regulamento Geral da FPP.

BOLAS
Serão utilizadas bolas da marca Head Padel 
Pro S, bola oficial da FPP.

ORGANIZAÇÃO
O torneio será organizado de acordo com as 
regras oficias da FPP. 

Serão atribuídos troféus para todos os 
vencedores e finalistas.

Oferta de t-shirt para todos os jogadores 
participantes.

Será distribuída uma garrafa de água 1,5L por 
jogador por dia de prova.

Será Diretor da Prova o senhor 
Alexandre Sande (+351 961 712 269)

Será Juiz Árbitro o senhor 
Nuno Moreira (+351 916 095 978)

Todos os casos omissos no presente 
Regulamento serão decididos pelo Juiz Árbitro 
e Diretor da Prova.

Porto, 26 de Agosto de 2020.
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1 Há um perímetro de segurança instalado na 
zona dos campos, onde apenas poderão 
estar as duplas que se encontrem a jogar e 
staff da organização, respeitando sempre o 
distanciamento social.

2 Os acompanhantes e outros jogadores 
poderão assistir aos jogos, fora do perímetro 
de segurança e desde que respeitando 
sempre o distanciamento social.

3 As zonas de descanso durante o jogo estão 
definidas por dupla e por campo, e não 
podem ser alteradas pelos jogadores.

4 Existem dispensadores de álcool gel em 
todos os campos para desinfectar as mãos 
com frequência; sugerido que cada jogador 
tenha o seu próprio spray de álcool gel e o
utilize em cada troca de campo ou sempre 
que verifique necessário após ter contacto 
com quaisquer superfícies.

6 A troca de equipamento (sapatilhas, t-shirts) 
deverá ser feita fora da zona dos campos ou 
no  balneário.

5 Após o término dos jogos, os jogadores 
devem abandonar de imediato a área dos 
campos.

7 Uso de máscara é obrigatório dentro de todos 
os edifícios, bem como no  acesso aos WCs.

8 Não pode haver partilha de material, nem 
contacto entre jogadores (cumprimentos e
bolas).

9 Os bares dos clubes estão a funcionar 
normalmente, com as normas de segurança
em vigor.


