
Masters Jovens FPP 2022 

 

REGULAMENTO DA PROVA 
 

 
A FPP e o Star Padel Coimbra organizam de 2 a 4 de Dezembro de 2022 o Masters FPP, torneio oficial de Classe 
15.000, integrado no calendário oficial de provas da FPP. 

 
A prova irá disputar-se nos campos do: 

Star Padel Coimbra Indoor Pro4matic 
Localização: R. da Cerâmica Ceres, 3020-928 

 
  

O Masters obedecerá às regras do Regulamento de Geral e demais regulamentos da FPP, salvo o disposto no 
presente anexo. 

 

 

ORGANIZAÇÃO 
A organização do Masters ficará a cargo da FPP. 

 

 

APURADOS 
Estão elegíveis a jogar o Masters, os jogadores que tenham participado num mínimo de cinco provas do Circuito 

FPP durante o decorrer da presente época (ou seja, desde dia de 1 Janeiro 2022). 

 

O ranking que é considerado para a seleção dos jogadores dos Masters, é após a atualização dos pontos da última 

prova do calendário oficial da FPP do ano em curso. 

 

Cada escalão fica restringido a: 

• Femininos: 

- 4 pares Sub 12 

- 4 pares Sub 14 

- 4 pares Sub 16 

- 4 pares Sub 18 
 

• Masculinos: 

- 4 pares Sub 12 

- 4 pares Sub 14 

- 4 pares Sub 16 

- 4 pares Sub 18 
 

 

Em caso de empate pontual entre dois ou mais atletas, o primeiro critério de desempate será a média de pontos 

obtidos em todos os torneios jogados nesse escalão ao longo do ano. Se persistir o empate será realizado um 

sorteio entre todos os jogadores empatados e fica logo definida a ordem de todos, para colocação em suplentes, 
se necessário. 

 



Serão considerados suplentes aos jogadores apurados, aqueles que se encontrem nas 10 posições seguintes ao 

último apurado. 
 

A confirmação das inscrições deverá ser feita via e-mail para circuitos@fppadel.pt até ao dia 1 de Dezembro 

às 9h. A inscrição é grátis. 
 

 

SISTEMA 
Os jogadores apenas podem emparelhar com jogadores que estejam também apurados no respetivo escalão.  

 

Só os primeiros 8 de cada escalão podem jogar o Masters no respetivo Escalão e não o 9º ou inferior. No caso 

de algum jogador do top 8 não estar disponível para jogar então o jogador imediatamente a seguir ao 8º no 

ranking entrará para o lote dos que podem participar no Masters.  

 

A forma de emparelhamento é única e exclusivamente da responsabilidade dos jogadores. 

 

 

SORTEIO 
O sorteio será realizado às 16h no dia 30 de Novembro de 2022. A ordem de jogos e quadros da prova serão 

divulgados assim que possível. 

 

 

MODELO COMPETITIVO 
O sistema de jogo dos Masters, será o seguinte: Quadro Direto 

No Masters, não se realiza Quadro B. 

 

PONTUAÇÃO 
O Masters atribui pontos para o Ranking FPP, equivalentes a um torneio 15.000, sendo os pontos apagados logo 

no início do ano seguinte. 

 
 


