
 
1º OPEN DE VETERANOS 

PADEL CLUBE DE ALCOBAÇA 

Regulamento da Prova 

 

O Padel Clube de Alcobaça, vai organizar nos dias 18, 19 e 20 de setembro de 2020, o 1º Open de 
Veteranos Padel Clube de Alcobaça, torneio oficial classe 1250, integrado no calendário oficial de provas 
da Federação Portuguesa de Padel. 

Local : Padel Clube de Alcobaça 
Rua Professor Bernardo Correia Almeida Lote 3 - Quinta do Almeida - 2460-015 Alcobaça. 

Contactos : geral@padelclubealcobaca.com / 913114519 / 913807419 

Coordenadas : 39.552014, -8.968743 

Informação : https://www.padelclubealcobaca.com/OpenVeteranos2020 

Escalões : Masculinos : +35, +45 e +55 
As inscrições serão limitadas a 44 duplas, de acordo com os seguintes escalões abaixo: 
- Masculinos +35 (Idade igual ou superior a 35 anos) : 16 duplas 
- Masculinos +45 (Idade igual ou superior a 45 anos) : 16 duplas 
- Masculinos +55 (Idade igual ou superior a 55 anos) : 12 duplas 

Inscrições : www.fppadel.net 
1. Poderão inscrever-se todos os jogadores com licença atualizada pela FPP para o ano  em curso 
2. Devem ser realizadas no site www.fppadel.net, até 10 de setembro às 15h00 
3. Os pagamentos das inscrições terminam dia 11 de setembro às 15h00. 
4. Serão consideradas válidas as inscrições após o pagamento dos 2 jogadores da dupla 
5. Os jogadores apenas se poderão inscrever num escalão. 
6. O Clube de Padel de Alcobaça vai exercer na sua plenitude, o direito de dar prioridade, a 1 dupla por 
escalão de acordo com o regulamento geral da FPP.  

Horários : 
1. O torneio terá início na 6ª feira dia 18 de setembro às 19h00 com previsão de conclusão às 24h 
2. No sábado, dia 19, os jogos terão início às 09h00 com previsão de conclusão às 24h. 
3. No domingo, dia 20, os jogos terão início às 09h00. 

Sorteio : 
1. O sorteio realizar-se-á no dia 11 de setembro às 17h00 no Padel Clube de Alcobaça. 
 

Pontuação : 
A pontuação atribuída a cada jogador, será estabelecida segundo o regulamento geral da FPP. 

Bolas : 
Serão utilizadas bolas da marca Head Padel Pro S, bola oficial da FPP. 

Organização : 
1. O torneio será disputado de acordo com as regras oficiais da FPP. 

https://www.padelclubealcobaca.com/


2. Serão atribuídos troféus para todos os vencedores e finalistas. 
3. O Kit Boas-Vindas é composto por 1,5L de água, 5 cubos de marmelada, 1 T-shirt. 
3. Serão distribuídas mais duas garrafas de água de 1,5L, por jogador, em cada um dos restantes dias do 
torneio. 
4. O diretor da prova será Davide Coelho (913807419) 
5. O juiz árbitro será Bruno Rego (913114519) 
6. Todos os casos omissos neste regulamento, serão decididos pelo juiz árbitro e diretor da prova. 

 

Alcobaça, 18 de agosto de 2020 


