
PADEL PORTIMÃO 2019 
VETERANOS 5.000 

25 e 26 de Maio 
Regulamento 

O CLUBE TÉNIS DE PORTIMÃO E ROCHA organiza nos dias 25 e 26 de Maio de 2019, o PADEL 
PORTIMÃO CED 2019. Torneio oficial FPP integrado no Circuito Veterano FPP com a Classificação 
5.000. Este evento está integrado no programa de atividades do Portimão Cidade Europeia do 
Desporto 2019. 

A prova vai realizar-se nos 5 campos no Complexo Municipal de Ténis (3 cobertos e 2 descobertos), 
sob a organização do Clube Ténis de Portimão e Rocha e de acordo com o Regulamento Geral da 
FPP.  

MORADA: Complexo Municipal de Ténis - Rua do Viveiro, 8500 652 Portimão  

SITE: www.tenisportimao.com Contactos: geral@tenisportimao.com / 824 134 308 

As inscrições serão limitadas a 100 duplas de acordo com as seguintes Categorias abaixo: 

- Veteranos Femininos +35  - 12 duplas 
- Veteranos Femininos +45  - 12 duplas 
- Veteranos Femininos +55 -  12 duplas 
- Veteranos Masculinos +35 - 24 duplas 
- Veteranos Masculinos +45 - 24 duplas 
- Veteranos Masculinos +55 - 16 duplas 
 
INSCRIÇÕES: 

Podem inscrever-se todos os jogadores com licença de jogador atualizada pela FPP para o ano em 
curso. 

As inscrições devem ser feitas através do site da FPP em www.fppadel.pt até às 15h do dia 13 de 
Maio de 2019 (segunda-feira). O pagamento das inscrições são até dia 14 de Maio às 15h. 

Os jogadores só podem inscrever-se em um escalão.  

Taxa de Inscrição: 20€ por jogador 

Serão consideradas as inscrições (ver pontos 6.2.10 a 6.2.13 do RG FPP), por ordem de inscrição e 
devidamente pagas. Estas só são consideradas válidas após o pagamento dos dois jogadores de 
cada dupla. 

O Clube Ténis de Portimão e Rocha 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 6.2.10 alínea 7. 



HORÁRIOS:  

O torneio terá início no sábado e domingo às 9h00.  

SORTEIO: 

O sorteio será realizado no dia 14 de Maio às 17h nas instalações do Clube Ténis Portimão e 
Rocha, situadas no Complexo Municipal de Ténis. 

PRÉMIOS: 

Haverá troféus para todos os vencedores e finalistas em todos os escalões. 

Prize Money de 500€ na categoria Masculinos Vet +35 e Prize Money de 500€ na categoria 
Femininos Vet +35. 

BOLAS: 

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

ORGANIZAÇÃO: 

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

Será distribuída uma garrafa de água de 1,5L por jogador por dia de prova. 

Oferta de um Welcome Pack PORTIMÃO CED por jogador alusivo ao evento anual onde o torneio 
está integrado. 

Será Director de Prova o Senhor Plínio Ferrão (+351 965 496 900). 

Será Juiz Árbitro o Senhor Pedro Valente (+351 966 203 983). 

Todos os casos omissos no presente Regulamento serão decididos pelo Juiz Árbitro e Director de 
Prova. 

 

 


