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I Torneio de Primavera do PADEL CLUB FIGUEIRA 

27 e 28 de Maio de 2017 

REGULAMENTO 

1 – O Padel Club Figueira organiza nos dias 27 e 28 de Maio de 2017 o I Torneio de Primavera 

do Padel Club Figueira, integrado na Classe 500 da Federação Portuguesa de Padel, a 

disputar nas instalações do citado clube, sitas na Rua 1º Maio, nº 50, Chã – Tavarede, Figueira 

da Foz. 

2 – Será realizado nas seguintes categorias: Masculinos II, Masculinos III, Masculinos IV, 

Femininos II, Femininos III, Femininos IV e Mistos. 

3 – O número de duplas participantes neste torneio está limitado a um máximo de 54, tendo 

em conta a descrição abaixo: 

          - Masculinos II, III e IV: 8 duplas em cada categoria; 

          - Femininos II, III e IV: 8 duplas em cada categoria; 

          - Mistos: 6 duplas. 

4 – Poderão inscrever-se todos os praticantes e jogadores de Padel com licença atualizada 

pela Federação Portuguesa de Padel (FPP) para o ano em curso: 

▪ Os atletas poderão inscrever-se no máximo em duas categorias diferentes (ex.º: 

Femininos e Mistos ou Masculinos e Mistos), sendo que não podem ter inscrições em 

duas categorias do mesmo género (ex.º: Masculinos II e Masculinos III); 

▪ As inscrições deverão ser efetuadas através de e-mail enviado para 

geral@padelclubfigueira.pt até ao dia 25 de Maio de 2017 (quinta-feira) às 18h00 e os 

pagamentos até dia 26 de Maio de 2017 (sexta-feira) às 15h00; 

▪ Serão consideradas válidas as inscrições após comprovado o pagamento do valor 

integral da taxa de inscrição dos dois jogadores que constituem a dupla, dentro do 

prazo estabelecido acima; 

▪ O pagamento deverá ser feito através de transferência bancária, para o IBAN 

PT50.0035.0131.0000.5982.7301.5 e comprovado por e-mail enviado para 

geral@padelclubfigueira.pt. 
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5 – Cada participante deverá pagar a título individual a quantia de 20,00 € para participar no 

torneio, sendo que pagará apenas 15,00 € no caso de se inscrever em duas categorias. Neste 

valor está já incluído uma garrafa de água de 1,5 l por jogador por cada dia de prova. 

6 – O sorteio será efetuado no dia 26 de Abril pelas 20h00, no Padel Club Figueira, com 

testemunhas no local. 

7 – Em todas as fases do torneio, as partidas serão disputadas à melhor de 3 sets com recurso 

a tie-break e com vantagens aos 40-40. A terceira partida será decidida através de um super 

tie-break. 

8 – As bolas para utilizar nos jogos serão fornecidas pela organização (marca Tecnifibre; 

modelo Padel Tour) – 3 bolas por jogo. 

9 – O torneio disputar-se-á em 3 courts indoor de relva sintética, terá início no dia 27 de Maio 

às 10h00 e jogar-se-á nos seguintes horários: 

▪ Sábado (dia 27) a partir das 10h00; 

▪ Domingo (dia 28) a partir das 10h00; 

▪ A hora de término dos jogos fica dependente do número de inscritos. 

10 – O período de aquecimento não deverá exceder os 5 minutos para que o jogo se inicie 

dentro do horário definido. 

11 – Os jogadores serão árbitros dos próprios encontros, mantendo as regras de boa conduta 

desportiva e respeito perante os oponentes. 

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

13 – Os participantes deverão respeitar com rigor o horário das respectivas partidas marcadas 

pela organização. Após 15 minutos do horário marcado para a partida, poderá ser marcada 

falta de comparência à dupla cujos jogadores não estejam no court indicado, sendo-lhes 

aplicada a derrota nesse encontro pelos parciais de 6/0 - 6/0. 

14 – As partidas deverão ter início à hora indicada na ordem de encontros. O descanso dos 

participantes entre partidas dependerá, proporcionalmente, da duração do seu encontro 

anterior. 

15 – O Padel Club Figueira é responsável pela organização e logística do torneio. 
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16 – A organização é totalmente alheia a qualquer indisposição ou lesão por parte dos 

participantes antes, durante e após as partidas realizadas para o torneio. 

17 – Os participantes são responsáveis pela sua total integridade física antes, durante e após 

as partidas, bem como de se apresentar em perfeitas condições de saúde para a prática 

desportiva. 

18 – O Diretor da Prova será Bruno Santos (933.080.734). 

19 – Todos os casos omissos neste Regulamento serão analisados pontualmente pela 

organização da prova e pelo Diretor da Prova. 

20 – Para alojamento aconselhamos o Boutique Hotel Universal, com fácil acesso às nossas 

instalações e preços especiais para participantes na prova. 
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