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I TORNEIO DE VETERANOS PADEL CLUB FIGUEIRA 

31 de julho, 01 e 02 de agosto de 2020

REGULAMENTO 

O Padel Club Figueira organiza nos dias 31 de julho, 01 e 02 de agosto de 2020 o I 
Torneio de Veteranos Padel Club Figueira, torneio oficial de Veteranos de Classe 2500, 
integrado no calendário oficial de provas da Federação Portuguesa de Padel. A prova será 
disputada nas instalações dos clubes Padel Club Figueira e Quinta d’Anta. 

A prova disputar-se-á em 5 campos indoor (3 no Padel Club Figueira e 2 na Quinta 
d’Anta). 

Padel Club Figueira – Rua 1.º de Maio, n.º 50, Chã – Tavarede, Figueira da Foz. 
Latitude: 40° 9′ 54.4” N; Longitude: -8° 49′ 54.3″ W. 

Quinta d’Anta – Hotel Rural, Lda. – Rua do Poeta João de Lemos, n.º 32 – Maiorca, Figueira 
da Foz. 
Latitude: 40°10'12.7" N; Longitude: 8°45'19.1" W. 

Categorias: 

- Femininos +35, +45 e +55; Masculinos +35, +45, +55 e +65.
- As inscrições estão limitadas a 88 duplas, de acordo com os seguintes escalões: 

- Femininos +35: 16 duplas; - Masculinos +35: 16 duplas;
- Femininos +45: 12 duplas; - Masculinos +45: 16 duplas;
- Femininos +55: 12 duplas; - Masculinos +55: 16 duplas.

Taxa de Inscrição: 

O valor da taxa de inscrição individual em qualquer escalão é de 17,50 €. 

Inscrições (ver ponto 10.4 do RG FPP): 

- Poderão inscrever-se todos os jogadores com licença da Federação Portuguesa de Padel 
(FPP) válida para o ano em curso.

- As inscrições deverão ser realizadas através do sistema de inscrições da FPP, disponível 
no site www.fppadel.net, até ao dia 23 de julho de 2020 (quinta-feira) às 15h00; os 
pagamentos deverão ser efetuados até ao dia 24 de julho de 2020 (sexta-feira) às 15h00;

- Serão consideradas as inscrições quando devidamente pagas (ver ponto 10.4 do RG FPP); 
consideram-se válidas após pagamento dos 2 jogadores de cada dupla;

- O Padel Club Figueira vai exercer na sua plenitude o direito de dar prioridade a 2 pares por 
categoria de acordo com o Regulamento Geral da FPP no ponto 10.11.5; 
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- Os jogadores estrangeiros possuidores de uma licença de outra federação homologada pela 
FIP, ou membros do WPT podem participar obtendo uma licença de jogador estrangeiro 
(contactar a FPP para secretaria@fppadel.net ou Tel +351 210 113 570).

Horários: 

- O torneio terá início na sexta-feira 31 de julho às 19h00;
- No sábado, 01 de agosto e no domingo, 02 de agosto, a partir das 09h00.

Sorteio: 

- O sorteio realizar-se-á no dia 25 de julho (sábado) às 20h00 no Padel Club Figueira;
- Os quadros serão publicados, no máximo até 4 dias antes do primeiro jogo da prova (27/07).

Pontuação: 

- A pontuação atribuída a cada jogador será a estabelecida no Regulamento Geral da FPP.

Bolas: 

- Serão utilizadas bolas da marca Head, bola oficial da FPP.

Organização: 

- O torneio será disputado de acordo com as regras oficiais da FPP;
- Serão atribuídos troféus para todos os vencedores e finalistas;
- Será distribuída uma garrafa de 1,5 l de água por jogador por dia de prova;
- Será Diretor de Prova o Sr. Bruno Santos (+351 933 080 734) e Juiz Árbitro o Sr. João 
Marques (+351 965 095 488);
- Todos os casos omissos no presente Regulamento serão decididos pelo Juiz Árbitro e pelo 
Diretor de Prova. 

Alojamento: 

Aconselhamos para alojamento o Hotel Costa de Prata e o Hotel Rural Quinta d’Anta, devido à 
proximidade a que se encontram das instalações onde se disputarão os jogos, das excelentes 
condições que proporcionam aos seus hóspedes e da tarifa especial para jogadores inscritos 
no torneio e seus familiares. 

 Figueira da Foz, 06 de julho de 2020 

A Organização 


