Torneio Santos Populares
25 e 26 de Junho de 2011
Sub 16 e Sub 18
REGULAMENTO
1. O Clube Escola de Ténis de Cantanhede organiza, nos dias 25 e 26 de Junho de 2011,
o Torneio Santos Populares, prova nível C, inscrita no calendário da FPT, com nº
22801, na categoria de Sub 16 e Sub 18 na modalidade SM e SF, aberto a jogadores
portadores da licença federativa.
2. O torneio decorrerá no Parque Municipal de Ténis de Cantanhede, em 5 courts de relva
sintética e mais 1 de piso rápido para aquecimento, será Juiz-Árbitro António Garrido
(Telm.933 400 204) e Director da prova Sr. Arnaldo Carvalho.
3. As inscrições poderão ser efectuadas directamente no site do clube em
www.clubeteniscantanhede.com, via e-mail para geral@clubeteniscantanhede.com
(com pedido confirmação) ou pelo telefone (231 420 890) durante o horário normal de
expediente, até às 18 horas do dia 22 de Junho de 2011 (4.ª Feira), sendo o sorteio
efectuado na sede do clube, pelas 22,00 horas do mesmo dia. (“Cada inscrição deverá
conter: Nome jogador, Escalão, Clube, Licença F.P.Ténis actualizada, Data Nascimento
e nº Telefone contacto”).
4. Se o número de inscrições o justificar, será realizado um qualifying no dia 24 de Junho.
5. O preço da inscrição, a ser pago antes do início do 1º encontro, é de 6 € para os sócios
do clube e de 12 € para os restantes jogadores; a inscrição na prova de pares terá o
preço único de 3 € por participante.
6. Os encontros serão realizados com Bolas Wilson (com duração de 3 ou 4 encontros), à
melhor de 3 sets, com tie-break em todos eles, podendo recorrer-se, se necessário, a
iluminação artificial.
7. Todos os jogadores deverão ter em atenção o horário dos jogos. Um atraso superior a
15 minutos, relativamente à hora marcada para o encontro, será punido com
desqualificação.
8. Antes do início de cada encontro, haverá um período de aquecimento, nunca superior a
5 minutos.
9. Será aplicado o código de conduta da F.P.T. Eventuais reclamações devem ser
apresentadas ao Juiz-Árbitro ou ao Director da prova, que resolverão os casos omissos.
10. Serão atribuídos prémios aos vencedores e finalistas de cada escalão.
A Organização

Nota: O resultado do sorteio e os horários da 1ª ronda estarão disponíveis no site do
clube, em www.clubeteniscantanhede.com , a partir de Quinta -Feira, 23 de Junho de 2011.

