
CLUBE RECREATIVO E DESPORTIVO BRASILEIRO ROUXINOL 

IX TORNEIO CASA ERMELINDA FREITAS 
Regulamento 

1. Realiza-se entre os dias 12, 13, 14 e 15 de Maio 2016 o IX Torneio Casa Ermelinda Freitas" 
prova de nivel B. Destina-sea jogadores de ambos os sexos, na categoria de Veteranos, 
+35 +45 +60 portadores de licenca da F.P.T. 

2. Existem provas de singulares e pares. 0 nurnero mf nimo de inscrlcees e de oito jogadores, 
nos quadros de singulares masculines, quatro jogadoras nos quadros de singulares 
femininos e quatro duplas nos quadros de pares. 

3. Os encontros realizam-se a melhor de tres partidas, com " tie break " 311 partida em super tie 
break. 

4. Esta prova esta inscrita no calendario oficial da Federac;ao Portuguesa de Tenis com o 
N°28233 e decorrera de acordo com os regulamentos da FPT. Os casos omissos serao 
analisados pelo Juiz Arbitro. 

5. A prova decorrera em piso rapido e serao utilizadas bolas Dunlop Fort .. 

6. Caso seja necessado serao realizados jogos com luz artificial. 

7. As lnscricoes encerram as 20:00h do dia 09 de Maio de 2016. 

8. 0 sorteio realizar-se-a as 20:00hh do dia 10 de Maio de 2016, nas instalacoes do Clube. 

9. Almo~o: para jogadores do Quadro Principal 

10. As taxas de lnscricao terao os seguintes valores: 

f" S6cios 15,00euros 
f Nao S6cios 

11. Juiz A-rb-it-ro_:_J_o_s._e_P_e-re-ira 
25,00 Euros 

12. Director do Tomeio: Antonio Ornelas 

13. Serao atribuidos Trofeus aos vencedores e finalistas de cada prova, bem como serao 
entregues lembranc;as do nosso patrocinador, Casa Ermelinda de Freitas, a todos os 
participantes no Torneio, em especial aos vencedores e finalistas de cada escalac .. 

OBS: Para inscric;oes no Torneio e informac;5es, devem os interessados contactar a Secretaria 
do Clube das 10:00 as 13:00h e das 16:00 as 21:00h. 

Telf./ Fax: 212535933 * telem. 935 477 324 * Email: geral@crdbr.com • 
WWW: www.crdbr.com 


