
  

 

2º Open Jovens 
 

4 e 5 de Julho de 2020 

Regulamento 
  

O Clube VII organiza nos dias 4 e 5 de Julho de 2020 a 2ª Edição Open Clube VII Jovens, torneio                      
oficial do Circuito de Jovens de Classe 5.000, integrado no calendário oficial de provas da Federação                
Portuguesa de Padel FPP. 
   A prova disputar-se-á em 7 campos no Clube VII (5 cobertos e 2 outdoor). 
 
Clube VII: Parque Eduardo VII   1070-099 Lisboa (Junto à Estufa Fria) 
O acesso dos jogadores e visitantes do Torneio deverá ser feito junto aos campos de Padel (Cobertos                 
Carslberg e Generali) e não pela Recepção Central do Clube VII devido ao horário de abertura aos                 
sócios do Clube. 
 
(GPS: 38º 43´37.593´´N, 9º 9´11.76´´W) 
https://clubevii.com/ 
https://www.facebook.com/ClubeVII/ 
https://www.facebook.com/7padel  
https://www.instagram.com/clubevii/ 
https://www.instagram.com/7padel 
 
Escalões: 
Femininos sub12, sub14, sub16 e sub18 
Masculinos sub12, sub14, sub16 e sub18 
 
As inscrições serão limitadas a 72 duplas de acordo com as seguintes categorias abaixo: 
9 duplas Femininos sub12 
9 duplas Femininos sub14 
6 duplas Femininos sub16 
6 duplas Femininos sub18 
12 duplas Masculinos sub12 
12 duplas Masculinos sub14 
9 duplas Masculinos sub16 
9 duplas Masculinos sub18  
 
Taxa de Inscrição Os valores das taxas de inscrição individual são os seguintes: 
Femininos sub12, sub14, sub16 e sub18 – 10€ 
Masculinos sub12, sub14, sub16 e sub18 – 10€ 
 
Inscrições: 
- Poderão inscrever-se todos os jogadores com licença atualizada pela FPP para o ano em curso; 

Clube VII - Parque Eduardo VII   1070-099 Lisboa (Junto à Estufa Fria) 

FIXO +351 213 848 318 e-mail 7padel@clubevii.com 

https://clubevii.com/
https://www.facebook.com/ClubeVII/
https://www.facebook.com/7padel
https://www.instagram.com/clubevii/
https://www.instagram.com/7padel


  

 

2º Open Jovens 
 

- Devem ser feitas no site www.fppadel.net, até às 15h00 do dia 22 de junho (segunda-feira).  
- Os pagamentos das inscrições terminam às 15h00 do dia 23 de junho (terça-feira).  
 
- Serão consideradas as inscrições (ver pontos 6.2.10 a 6.2.13 do RG FPP) quando devidamente               
pagas; 
- Consideram-se válidas após pagamento dos 2 jogadores de cada dupla; 
 
Horários: 
- No Sábado 04 de Julho a partir das 09h00; 
- Domingo 05 de Julho a partir das 10h00. 
 
Sorteio: 
- O sorteio realizar-se-á no dia 23 de Junho (terça-feira) às 17h00 no Clube VII; 
 
Pontuação: 
A pontuação atribuída a cada jogador será a estabelecida no Regulamento Geral da FPP. 
 
Bolas: 
Serão utilizadas bolas da marca Wilson. 
 
Organização: 
- O torneio será disputado de acordo com as regras oficiais da FPP; 
- Serão atribuídos troféus para todos os vencedores e finalistas (máximo quadro A); 
- Será distribuída uma garrafa de água reutilizável e disponibilizado pontos de água para a encher. 
- Oferta de 1 T-Shirt por jogador; 
- Será Director de Prova o Srº Gonçalo Marianinho (+351 925411720); 
- Será Juiz Árbitro a Srª Ana Gomes (+351 919643317); 
- Todos os casos omissos no presente Regulamento serão decididos pelo Juiz Árbitro e Director de 
Prova. 

 
 
 
 
 
 

Lisboa, 9 de Junho de 2020. 

Clube VII - Parque Eduardo VII   1070-099 Lisboa (Junto à Estufa Fria) 

FIXO +351 213 848 318 e-mail 7padel@clubevii.com 

http://www.fppadel.net/

