
 

THE GENTLEMAN’S & LADIES CREW POWERED by 

Axians@PADELFACTORY 

REGULAMENTO  
O Padel Factory organiza, entre os dias 23 a 26 de março de 2023, o The Gentleman’s & 
Ladies Crew Powered by AXIANS, torneio oficial FPP do circuito de veteranos, classe 
10.000, integrado no calendário oficial de provas da FPP.  

A prova vai realizar-se num total de 11 campos: 

 Padel Factory - 7 campos (4 indoor, 3 Cobertos) 

GPS 

Padel Set - 4 campos (4 indoor)  

GPS 

Pontuará para o ranking FPP, de acordo com o Regulamento Geral da FPP.  

  

ESCALÕES  

As inscrições são limitadas a 160 duplas, de acordo com os seguintes escalões: 

Escalões 
Nº de duplas 

Masculinos Femininos 

+35 20 12 

+40 24 12 

+45 24 12 

+50 24 x 

+55 20 x 

+60 12 x 

 

INSCRIÇÕES  

Podem 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 15H00 do dia 14 de março 
de 2023 (terça-feira).   

Os pagamentos terminam às 17H00 do dia 16 de março 2023 (quinta-feira).  

 

Serão consideradas as inscrições (ver ponto 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.   

 

DATA E HORÁRIOS  

Em Torneios Oficiais da FPP, não são consideradas/aceites quaisquer restrições horárias 
a jogadores.   

O torneio terá início no dia 23 de março de 2023 às 19h (quinta feira), com os seguintes 
horários:  

5ª feira (17/03) – 19H às 00H00 (para jogadores/as com residência inferior a 100 Kms do Clube) 

6ª feira (18/03) – 19H às 00H00  

Sábado (19/03) – 09H00 às 00H00  

Domingo (20/03) – 09H às 21H00   

 

SORTEIO  

O sorteio vai realizar-se no dia 17 de março, às 13H00, no Padel Factory, situado em 
situado em Alto da Bela Vista, Sulim Park, Pavilhão 86 E, 2735 Sintra-Cacém.  
  

PRIZE MONEY (3000€) 

a) Escalões Masculinos – 2000€, por escalão: 333,33€; 
b) Escalões Femininos – 1000€, por escalão: 333,33€; 
c) Distribuição de 42,5% para vencedores, 27,5% para finalistas, 30% para 2 pares 

restantes.   
d) Os jogadores com direito a Prize Money deverão apresentar fatura/recibo legal 

do montante do Prize Money auferido.  
e) Os valores do prize Money já incluem IVA à taxa legal em vigor.  
f) A data limite para reclamação do Prize Money é dia 30 de Abril de 2023.  



 

 

TAXAS DE INSCRIÇÃO  

Os valores das taxas de inscrição são as seguintes (preço por pessoa):  

Veteranos Masculinos – 30€  

Veteranos Femininos – 30€  

  

BOLAS  

Serão utilizadas bolas da marca SIUX, bola oficial do Circuito The Gentlemens & Ladies 
Crew inserido no Circuito de Veteranos da FPP  

  
PONTUAÇÃO  

A pontuação atribuída a cada jogador será estabelecida pelo Regulamento Geral da FPP.  

O Padel Factory pretenderá igualmente realizar Quadro B de acordo com o número 
mínimo de duplas inscritas por escalão e com as pontuações estabelecidas 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 os finalistas vencidos.  

No Welcome Kit, cada jogador recebe uma garrafa de água de 1,5L, por dia de prova, 
juntamente com 1 t-shirt ou outro item previsto nos regulamentos federativos alusivo 
ao evento.  

 

MORADAS  

Padel Factory: Alto da Bela Vista, Sulim Park, Pavilhão 86 E, 2735 Sintra-Cacém. 

 



 

 

 

CONTACTOS  

Padel Factory 
Email geral : recepcao@padelfactory.pt 
Telemóvel: 913469564  

Juiz Arbitro: Mª do Carmo Cleto (969 577 662) 

Diretor do Torneio: Fernando Tocha (919 720 731) 


