CIRCUITO CTPL III
REGULAMENTO

O Clube Ténis Paço do Lumiar vai organizar a prova C nº 27437 no escalão +35;+45 e +55 do
Calendário Oficial de Provas da Federação Portuguesa de Ténis.
As provas terão lugar nas instalações do Clube, nos dias 27 a 29 de Novembro, destina-se a jogadores
com a Licença da Federação atualizada.
A prova será jogada por Jogadores Masculinos e Femininos nas Modalidades Singulares e Pares.
As inscrições nas diferentes provas devem ser feitas por Email ou no Clube.

Provas de Singulares Masc. e Fem.

Provas de Pares Masc. e Fem.

Até às 20 horas de 25 de Novembro 2015

Após terminar 1ª Ronda Singulares

Os valores de inscrição serão os seguintes:
Quadro Singulares
Singulares Quadro Principal

Provas de Pares

Masculino e

Não Sócios CTPL - 15 €

Femininos

Sócios CTPL – 12,50 €

Incluída no Valor de inscrição
do Quadro Principal de
Singulares.

Atletas que Participam apenas nas Variante de Pares
Masc. e Fem.

7,50 € (por Jogador)

O Sorteio das Provas de Singulares terá lugar, nas instalações do Clube no dia 26 de Novembro pelas
10,00 h, O sorteio da prova de pares terá lugar nas instalações do clube, depois de realizada a 1ª
ronda de singulares.
O Juiz – Árbitro da prova será o Sr. Luis Flores Marques (Nível 3 FPT) tendo como diretor de prova o
Prof. Bruno Cardoso.
Os prémios a atribuir aos vencedores e Finalistas nas várias provas serão entregues após as finais.
O Torneio realiza-se sobre o código de conduta da F.P.T. Será marcada falta de comparência quinze
minutos após a hora marcada para o jogo.
Composição dos quadros:
Quadro Principal – Aberto.
Pontuação:
Os encontros de singulares serão disputados à melhor de 3 partidas as 2 primeiras, sets normais
com tie-break. E a 3ª um Super Tie-Break até 10 pontos.
Os encontros de pares serão disputados à melhor de 3 partidas com tie-break nas duas
primeiras e sendo a terceira um super tie-break até aos 10 pontos, sendo todos os jogos com
ponto de ouro.
•

O torneio será jogado com bolas Tecnifibre.

Qualquer caso omisso será resolvido pelo Juiz-Árbitro com a Direção da prova.

