
  
 

THE GENTLEMEN’S CREW BY SAMUCAR 
REGULAMENTO TORNEIO DE PADEL DE VETERANOS CATEGORIA 5.000 

 
 
 

O Padel Estoril em associação com a Gentlemen’s Crew, organiza entre os dias 16 a 18 de 

Outubro de 2020, o The Gentlemen’s Crew by Samucar, integrado no calendário oficial de provas 

da FPP, Circuito de Veteranos de Classe 5.000. 

 
A prova disputar-se-á em 7 campos: (4 campos cobertos e 3 descobertos) do clube de Padel do 

Estoril e pontuará para o ranking FPP de veteranos, de acordo com o Regulamento Geral da FPP. 

 
CATEGORIAS 

 
As inscrições são limitadas a 110 duplas, de acordo com as categorias abaixo indicadas: 

 
Femininos +35: 12 Duplas (Prize Money – Vencedores 216,76€ / Finalistas 116,73€) 

Femininos +45: 12 Duplas (Prize Money – Vencedores 216,76€ / Finalistas 116,73€) 

Femininos +55: 12 Duplas (Prize Money – Vencedores 216,76€ / Finalistas 116,73€) 

Masculinos +35: 12 Duplas (Prize Money – Vencedores 412,75€ / Finalistas 222,25€) 

Masculinos +40: 16 Duplas (Prize Money – Vencedores 412,75€ / Finalistas 222,25€) 

Masculinos +45: 16 Duplas (Prize Money – Vencedores 412,75€ / Finalistas 222,25€) 

Masculinos +50: 16 Duplas (Prize Money – Vencedores 412,75€ / Finalistas 222,25€) 

Masculinos +55: 14 Duplas  (Prize Money – Vencedores 412,75€ / Finalistas 222,25€) 

 

INSCRIÇÕES 

Poderão inscrever-se todos os jogadores com licença atualizada pela Federação Portuguesa de 

Padel para o ano em curso. 

As inscrições devem ser feitas para www.fppadel.pt, até às 15.00 horas do dia 5 de 
Outubro de 2020 (Segunda-feira). 

 
PAGAMENTOS 

 
Os pagamentos das inscrições terminam às 15.00 horas do dia 6 de Outubro de 2020 

(Terça-feira). 

 
Serão consideradas as inscrições (ver o 10.4 do RG FPP), por ordem de inscrição e 

devidamente pagas. Estas só são consideradas válidas após o pagamento dos dois jogadores 

de cada dupla. 

http://www.fppadel.pt/


Conforme descrito no ponto 10.11.5 do regulamento geral da FPP, o Director de Prova 

poderá atribuir 2 wild cards (WC), por categoria. 

 
TAXAS DE INSCRIÇÃO 

O valor da taxa de inscrição é de 20€ por pessoa. 
 
 

HORÁRIOS 

O torneio terá início na Sexta-feira, dia 16 de Outubro de 2020, a partir das 19h para 

todas as categorias. 

Sábado e Domingo, 17 e 18 de Outubro de 2020, terão início a partir das 9h. 

Não serão aceites quaisquer restrições de horário. 

 
SORTEIO 

 
O sorteio realizar-se-á no dia 6 de Outubro de 2020 (Terça-feira), às 19h, nas instalações do 

Clube de Padel do Estoril. 

 

PRIZE MONEY 

Categorias +35, +40, +45, +50, +55 Feminino e Masculino (conforme indicado no ponto taxas 

de inscrição). 

a) Distribuição para vencedores 65% e finalistas 35%. 
 

b) Os jogadores com direito a prémio Prize-Money deverão apresentar fatura/recibo 

legal no montante do Prize-Money auferido. 

c) Os valores do Prize-Money são com IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
d) No caso de uma ou mais categorias não tiver o número mínimo de inscritos que 

possibilite a sua abertura, o valor do Prize-Money relativo a(s) essa(s) categoria(s) será 

distribuído pelas restantes. 

e) A data limite para reclamação do Prize-Money, com apresentação do respetivo 

fatura/recibo, é dia 31 de Dezembro de 2020. 



PONTUAÇÃO 

A pontuação atribuída a cada jogador será́ estabelecida 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 finalistas. 

Serão utilizadas bolas da marca Bullpadel Premium, bola oficial do Circuito de Veteranos da 

FPP. 

Cada jogador recebe uma t-shirt pela participação e uma garrafa de água de 1,5l por cada dia 

de prova. 

Juiz-Árbitro, Filipa Simões – 912 914 976. 

Diretor de Prova, José Fernandes – 935 038 559. 

Todos os casos omissos no presente Regulamento serão decididos pela Juiz Árbitro e Diretora 
de Prova. 

 
 

MORADA 

Rua Dom Luíz Pereira Coutinho 

2765-470 Estoril 

Tef: 21 466 80 64 

Tlm: 96 381 07 12 

Email: geral@padelestoril.pt 

www.padelestoril.pt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estoril, 29 de Setembro de 2020 
 
 

mailto:geral@padelestoril.pt
http://www.padelestoril.pt/
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