2007

REGULAMENTO
1 - O “
Cantanhede Open”
, torneio nº 469 do calendário da F.P.T., com um P.M. global de € 5 000, é
organizado pelo Clube Escola de Ténis de Cantanhede e será realizado no Parque Municipal de Ténis de
Cantanhede, em 4 campos de relva sintética. Se necessário, poder-se-á recorrer a luz artificial.
2 - Será disputado nas modalidades de SM e SF (grupo Sénior), realizando-se a prova de qualificação
nos dias 19 e 20 de Maio, com início pelas 10 horas.

2.1 - O Quadro Principal (SM) terá início às 10 horas do dia 24 Maio e o Quadro Principal (SF)
pelas 10 horas do dia 25 de Maio, terminando ambas as provas no dia 27 Maio.
2.2 - O Sign-in para Lucky-Loosers encerra meia hora antes do início do Q. Principal.

3 - Composição dos Quadros:

Qualifying
S. Masculinos –32
S. Femininos – 32

Wild
Cards
0
0

Quadro
principal
S. Masculinos –32
S. Femininos – 16

Ent.
Directas
22/24
11/12

Qualificado
Wild Cards
s
8
0/2
4
0/1

4 - Inscrições:
4.1 - As inscrições serão aceites até às 22 horas do dia 07 de Maio e poderão ser feitas
pelo telefone ou fax 231.420.890, por e-mail – clube.tenis.cantanhede@clix.pt, ou no site
www.clubeteniscantanhede.com.
a) Só serão consideradas para efeito de sorteio as inscrições que indicarem: nº de Licença da
F.P.T./2006; classificação sénior (caso tenha); clube onde está filiado; data de nascimento;
telefone fixo ou TM.
5 - Taxas de inscrição:

SM-QL
SM-QP
SF-QL
SF-QP

Sócios Filiados Pelo Clube
€10
€15
€08
€10

Outros
€15
€25
€10
€20

5.1 Cada jogador(a) tem que regularizar a taxa de inscrição antes de realizar o primeiro
encontro.
6 - O Sorteio será realizado no dia 15 de Maio, pelas 21 horas, na secretaria do clube.
6.1 Cada jogador(a) deverá ter atenção ao horário dos encontros, uma vez que só serão marcados
os primeiros do dia e os restantes por sequência, com indicação “
seguido de”
.
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6.2 Estará afixado o RELÓGIO OFICIAL, pelo que o atraso de 15 minutos, de jogador em campo, à
hora marcada (na conclusão do último encontro, do respectivo campo) é penalizado com
desclassificação.

7 - Os jogadores devem nomear um seu representante e informar o Juiz-Árbitro dessa nomeação,
antes do início dos jogos do Quadro Principal.
8 - Todos os encontros serão disputados à melhor de 3 partidas com “
Tie-Break”em todas.
9 –As bolas são da marca “
Wilson - US Open”
, sendo usadas segundo o seguinte critério: Qualificação
- 3 bolas em jogo; Quadro Principal - 4 bolas em jogo; mudança de bolas aos 13/15 jogos.
10 –Director da prova - Arnaldo Carvalho; Juiz-Árbitro - Dino Almeida.

11 - Os encontros serão arbitrados em todos os jogos do Quadro Principal.
12 - Distribuição do “
Prize-Money”
:
Singulares Masculinos – € 3 000

Singulares Femininos – € 2 000

RONDA
Vencedor
Finalista
½ Final
¼ Final
1/8 Final

Prize-Money
Prize-Money
€720 + Troféu
€640+ Troféu
€360 + Troféu
€300+ Troféu
€180
€150
€90
€100
€60
€45
1/16 Final
€45
Nota: Aos valores indicados será deduzida a Taxa Oficial de 10% para a F.P.T.
13 - Será oferecido alojamento a todos os jogadores do Q.P. nas condições previstas no Reg.º Oficial
de Provas.
14 - O torneio rege-se pelo Regulamento aprovado em Assembleia-Geral da F.P.T. de 16 de Dezembro
de 2006, bem como pelo Regulamento Disciplinar de Aplicação de Multas em provas com Prémio
Monetário, aprovado em Assembleia-Geral da F.P.T. de 6 de Janeiro de 2001.
15 - Todos os casos omissos serão decididos pelo Juiz Árbitro.

Cantanhede, 20 de Abril de 2007

O Juiz-árbitro

(Dino Almeida)

www. clubeteniscantanhede.com
Clube Escola de Ténis de Cantanhede - Rua Luís de Camões
3060 – 183 CANTANHEDE
Telef/Fax – 231 420 890
email – clube.tenis.cantanhede@clix.pt
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