
I TORNEIO DE VETERANOS

 

 
O Clube de Ténis de Santarém, vai organizar
de Veteranos “CIDADE DE SANTARÉM”
Circuito Veterano da Federação Portuguesa de Padel (FPP). 
 
A prova disputar-se-á nas instala
Morada: Largo Comendador Paulino da Cunha e Silva, 2005
Localização/Coordenadas: GPS: 
Facebook: https://www.facebook.com/tenisantarem
E-mail: ctsantarem@gmail.com
Contacto: 919 408 551 
 
1 - ESCALÕES 
1.1 - Masculinos: Vet +35M, 
1.2 - As inscrições serão limitadas a 45 duplas, de acordo com 
1.2.1 - Masculinos 35M – 12 duplas
1.2.2 - Masculinos 45M – 21 duplas
1.2.3 - Masculinos 55M – 12 duplas.
 
2 – TAXA DE INSCRIÇÃO  
2.1 - Os valores das taxas de inscrição são os seguintes:
2.1.1 - Masculinos: 35M, 45M
 
3 - INSCRIÇÃO 
3.1 - Podem inscrever-se todos os jogadores com licença de Jogador FPP 2020
um escalão. 
3.2 - Devem ser efetuadas 
17 de Setembro (Quinta-feira).
3.3 - Os Pagamentos das inscrições terminam às 15 horas do dia 
feira). 
3.4 –Só serão consideradas as inscrições (ver pontos 
estejam devidamente pagas.
3.5 - Consideram-se válidas após pagamento dos 2 jogadores de cada dupla. 
 
4 - HORÁRIO  
4.1 - Em torneios oficiais da FPP, não são consideradas/aceites quaisquer restrições 
horárias a jogadores.  

I TORNEIO DE VETERANOS “CIDADE DE SANTARÉM”
25 a 27 de Setembro de 2020

REGULAMENTO 

e de Ténis de Santarém, vai organizar de 25 a 27 de Setembro de 2020 o I Torneio 
SANTARÉM”, torneio Oficial Veterano Classe 1

Circuito Veterano da Federação Portuguesa de Padel (FPP).  

á nas instalações do clube, nos 2 campos de Padel cobertos
Largo Comendador Paulino da Cunha e Silva, 2005-134 Santarém

GPS: 39º23’48”01 - 8º69’31”89 
https://www.facebook.com/tenisantarem 

ctsantarem@gmail.com 

, Vet +45M e Vet +55M. 
As inscrições serão limitadas a 45 duplas, de acordo com os seguintes escalões abaixo: 

12 duplas. 
21 duplas. 
12 duplas. 

Os valores das taxas de inscrição são os seguintes: 
45M e 55M – 17,50€  

se todos os jogadores com licença de Jogador FPP 2020

Devem ser efetuadas on-line no site da FPP www.fppadel.net 
feira). 

Os Pagamentos das inscrições terminam às 15 horas do dia 18

erão consideradas as inscrições (ver pontos 10.3.7 a 10.3.8
pagas. 

se válidas após pagamento dos 2 jogadores de cada dupla. 

Em torneios oficiais da FPP, não são consideradas/aceites quaisquer restrições 

“CIDADE DE SANTARÉM” 
2020 

de 25 a 27 de Setembro de 2020 o I Torneio 
Classe 1.250, integrado no 

adel cobertos. 
134 Santarém. 

os seguintes escalões abaixo:  

se todos os jogadores com licença de Jogador FPP 2020 apenas em 

 até às 15 horas do dia 

18 de Setembro (Sexta-

10.3.8 do RG FPP) quando 

se válidas após pagamento dos 2 jogadores de cada dupla.  

Em torneios oficiais da FPP, não são consideradas/aceites quaisquer restrições 



 
 
 
 
 
 
4.2 - O torneio terá início na Sexta
26 e Domingo 27 de Setembro
 
5 - SORTEIO 
5.1 - O sorteio realizar-se-á no dia 
Ténis de Santarém. 
5.2 - Os Quadros e Ordem de encontros 
Facebook do Clube de Ténis de Santarém
 
6 - PONTUAÇÃO 
6.1 - A pontuação atribuída a cada jogador será a estabelecida 
FPP 2020. 
 
7 - BOLAS 
7.1 - Serão utilizadas bolas da marca 
 
8 – ORGANIZAÇÃO 
8.1- O torneio será disputado de acordo com as regras oficiais da FPP.
8.2 - Serão atribuídos troféus para os vencedores e finalistas
8.3- Será distribuída uma garrafa de água de 1,5
8.4 - Será Diretor da Prova o 
8.5- Juiz Árbitro da Prova o 
8.6- Todos os casos omissos no 
Prova. 
 
9 - ALOJAMENTO 
9.1 - Para alojamento aconselhamos o 
com fácil acesso às nossas instalações e 
Contactos: Telefone Hostel 
https://www.facebook.com/n1hostelapartmentsandsuites
info@n1hostelapartments.com
Av. Dos Combatentes, 80 2005
 
Santarém, 20 de Agosto de 
A Organização 

O torneio terá início na Sexta-feira 25 de Setembro 2020 a partir das 19:00h e Sábado 
Setembro a partir das 9:00h- 

á no dia 18 de Setembro (Sexta-feira) às 17

e Ordem de encontros serão publicados na plataforma Tie
Facebook do Clube de Ténis de Santarém. 

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

bolas da marca Wilson “PADEL RUSH 100”.  

O torneio será disputado de acordo com as regras oficiais da FPP.
Serão atribuídos troféus para os vencedores e finalistas dos vários escalões
Será distribuída uma garrafa de água de 1,5lts por jogador e por dia de prova.

o Sr. Élio Cunha (+351 962 447 458). 
o Sr. João Silva (+351 919 895 143). 

Todos os casos omissos no Regulamento serão decididos pelo Juiz Árbitro e

alojamento aconselhamos o N1 HOSTEL APARTMENTS & SUITES,
com fácil acesso às nossas instalações e preços especiais para participantes no torneio.

tel N1 (243 350 140) 
https://www.facebook.com/n1hostelapartmentsandsuites 
info@n1hostelapartments.com 

2005-150 Santarém 

 2020 

a partir das 19:00h e Sábado 

7:00 horas, no Clube de 

serão publicados na plataforma TieSports e página 

no Regulamento Geral da 

O torneio será disputado de acordo com as regras oficiais da FPP. 
dos vários escalões. 

por dia de prova. 

Juiz Árbitro e Diretor de 

SUITES, (a 5 minutos), 
preços especiais para participantes no torneio. 


