CLUBE RECREATIVO E DESPORTIVO BRASILEIRO / ROUXINOL

Torneio Moínho de Maré
Regulamento
1. A prova de Nível C realiza-se entre os dias 01,02 e 08 de Abril de 2017 e destina-se a
jogadores de ambos os sexos, na categoria de Sub 12 / 16, portadores de licença da F.P.T.
2. Existem provas de singulares e pares. O número mínimo de inscrições é de oito jogadores,
nos quadros de singulares masculinos, quatro jogadoras no quadro singulares femininos e
quatro duplas nos quadros de pares.
3. Os encontros dos sub16 realizam-se á melhor de três partidas, com “ tie break ” em todas
elas. Nos sub12 realiza-se primeiro numa fase de grupos seguido de uma fase eliminatória,
ambos á melhor partida de três short sets
4. Esta prova está inscrita no calendário oficial da Federação Portuguesa de Ténis com o
Nº 28987/C e decorrerá de acordo com os regulamentos da FPT. Os casos omissos serão
analisados pelo Juiz Árbitro.
5. A prova decorrerá em piso rápido e serão utilizadas bolas Tecnifibre.
6. Caso seja necessário serão realizados jogos com luz artificial.
7. As Inscrições encerram às 18:00h do dia 29 de Março de 2017.
8. O sorteio realizar-se-á às 18:00h do dia 30 de Março de 2017, nas instalações do Clube.
9. As taxas de inscrição terão os seguintes valores:

Qualify
Sócios do Clube
Não Sócios
Jogadores só inscritos nos pares

Singulares

Pares

8,00 Euros
12,00 Euros

Inclui pares
Inclui pares
3,00 Euros (preço por jogador)

10. Juiz Árbitro: Pedro Carapeto Tel.938494708
11. Director do Torneio: Emilílio Sustelo Tel.935477320
12. Serão atribuídos Troféus aos vencedores e finalistas de cada prova.

OBS: Para inscrições no Torneio e informações, devem os interessados contactar a Secretaria
do Clube das 09:00 às 13:00h e das 16:00 às 20:00h.
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