
 

 

Regulamento Open Veterano Carcavelos 2020 

O Carcavelos Ténis e Padel organiza nos dias 27, 28 e 29 de Novembro, o Open Veterano 
Carcavelos 2020 by Ageas, integrado no Calendário de Provas do Circuito Veterano, Classe 2500, 
da FPP. A prova disputa-se nos 5 campos do Carcavelos Ténis e Padel (3 cobertos e 2 exteriores). 

Localização e Contactos: 

Carcavelos Ténis e Padel, Rua Pedro Álvares Cabral nº2, 2775-615 Carcavelos 
214563668 / 916120372 / info@carcavelos-tenis.com 

Escalões: 

Veterano - +35, +45 e +55 Masculino e +40 Feminino  

Limite - 54 DUPLAS  

Veterano +35 Masculino – 14 duplas 

Veterano +45 Masculino – 14 duplas 

Veterano +55 Masculino – 14 duplas 

Veterano +40 Feminino – 12 duplas 
 

Inscrições e Pagamento: 

- Podem inscrever-se todos os jogadores com licença de jogador válida da FPP, actualizada para 
o ano em curso 
- Só é permitida a inscrição em 1 escalão. 
- A inscrição terá um custo de 17.5€ para a prova de Veteranos 
- As inscrições decorrem até ao dia 19 Novembro, pelas 15h em www.fppadel.pt 
- Todas as inscrições recepcionadas serão confirmadas pela mesma via. Os jogadores deverão 
certificar-se de que recebem a confirmação das mesmas 
- O pagamento das inscrições deverá ser feito até ao dia 20 de Novembro pelas 15h. 
- Só serão consideradas as inscrições válidas (ver ponto 10.4 do RG FPP) quando devidamente 
pagas pelos dois jogadores da dupla. 

 
Sorteio: 

Realiza-se no dia 20 de Novembro, a partir das 19h, no Carcavelos Ténis e Padel. 

Organização: 

- A prova será disputada de acordo com os regulamentos da FPP. 
- As Bolas do torneio serão Head. 
- Serão atribuídos troféus aos vencedores e finalistas. 
- Estará disponível água junto aos campos de jogo, em sistema de máquinas. 
- A Juiz-Árbitro da prova será – Filipa Simões (912914976) e a Directora da Prova - Joana Freitas 
(916120372) 
- Todos os casos omissos no regulamento serão decididos em conjunto pelo Juiz-Árbitro e a 
Directora da Prova. 

 
Carcavelos, 8 de Novembro de 2020 
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