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TORNEIO DE SÃO MARTINHO 

 

REGULAMENTO DA PROVA  

  

O ARRÁBIDA PADEL organiza de 15 a 17 de Outubro de 2021, o torneio oficial do Circuito de 

Veteranos M80, de Classe 10000, integrado no Calendário Oficial de provas da Federação 

Portuguesa de Padel.  

  

A prova irá disputar-se no total de 8 campos(4 outdoor e 4 indoor) no Arrábida Padel em Azeitão.  

 

ARRÁBIDA PADEL: 

Rua Dr. Francisco Gonçalves de Oliveira, Vila Nogueira de Azeitão, 2925 – 527 

geral@arrabidapadel.pt  

Tlm: 93 968 82 44  

 

Categorias:  

    Femininos +35, +40 e +45 

    Masculinos +35, +40, +45, +50, +55 

As inscrições têm limite de 145 duplas, de acordo com os escalões e níveis abaixo: 

    Masculinos +35: 17 duplas (Prize Money 270€) 

    Masculinos +40: 20 duplas (Prize Money 270€) 

    Masculinos +45: 21 duplas (Prize Money 270€) 

    Masculinos +50: 20 duplas (Prize Money 270€) 

    Masculinos +55: 20 duplas (Prize Money 270€) 

    Femininos +35: 12 duplas (Prize Money 220€) 

    Femininos +40: 12 duplas (Prize Money 220€) 

    Femininos +45: 12 duplas (Prize Money 220€) 
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Inscrições:  

- Poderão inscrever-se todos os jogadores com licença pela FPP para o ano em curso.  

- 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 o secretaria@fppadel.pt ou Telf: +351 21 011 35 70).  

- Devem ser feitas no site www.fppadel.pt, até às 15H do dia 04 de outubro de 2021 (segunda-

feira).  

- Os pagamentos das inscrições terminam às 15H do dia 06 de outubro de 2021 (quarta-feira). - 

Serão consideradas as inscrições quando devidamente pagas pelos dois jogadores de cada dupla, 

seguindo as normas da Federação Portuguesa de Padel. 

 

Horários:  

- Em torneios oficiais da FPP não são consideradas/aceites quaisquer restrições horárias a 

jogadores.  

- O torneio terá início: 

6ªfeira dia 15 de outubro às 19h, para todas as categorias.  

  Sábado dia 16 de outubro e Domingo dia 17 de outubro, a partir das 9h.  

  

Sorteio:  

O sorteio realizar-se-á no dia 06 de outubro (sexta-feira) na FPP.  

 

Prize Money: 

Categorias +35, +40, +45, +50 e +55  Masculino e +35, +40, +45 e +50 Feminino 

Distribuição de acordo com o regulamento de provas da da FPP para vencedores e finalistas. 

Os jogadores com direito a Prize Money deverão apresentar fatura/recibo legal do montante do 

Prize Money auferido.  

http://www.fppadel.pt/
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Os valores do Prize Money já incluem IVA à taxa legal em vigor.  

A data limite para reclamação do Prize Money é dia 31 de dezembro de 2021. 

  

Taxa de Inscrição: 

Os valores das taxas de inscrição são os seguintes:  

Masculinos – 22,50€  

Femininos – 22,50€  

 

Pontuação:  

A pontuação atribuída a cada jogador será a que está estabelecida pelo Regulamento Geral de 

Provas.  

      

    Bolas: 

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

      

Taxas de Filiação:  

Quem não for federado/filiado deverá efectuar a sua licença atempadamente em www.fppadel.pt 

em “filiação” ou “filiado” (duvidas contactar a FPP para secretaria@fpp.pt ou +351 21 011 35 70).   

    

  

    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 água de 1,5L por jogador por dia de prova.  

- Director de Prova o Sr. Nuno Pedroso: 919404674 / mail: geral@arrabidapadel.pt 

- Juiz Árbitro: Filipa Simões: 912914976 

- Todos os casos omissos no presente regulamento serão decididos pelo Juiz Árbitro e Diretora de 

Prova. 

 

Azeitão, 16 de setembro 2021.  
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