
XXIX TORNEIO DE VETERANOS 
 

REGULAMENTO 

 
 

1- O Clube Escola de Ténis de Oeiras (CETO) organizará de 3 a 6 de Maio de 2018, o 

XXIX Torneio de Veteranos. 

2- O Torneio está integrado no Calendário Oficial da Federação Portuguesa de Ténis (nº 

30207C) e será realizado no CETO, no Complexo de Ténis da Alameda Conde de Oeiras, 

nos campos de terra batida. 

3- O Torneio será disputado nas seguintes categorias * :  

- Singulares Masculinos +35, +45 e +55; 

- Singulares Femininos +35; 

- Pares Masculinos +35; 

- Pares Mistos +35. 

* Os jogadores só podem inscrever-se numa modalidade de pares. 

4- As inscrições devem ser realizadas na Plataforma Tietennis e serão aceites até dia 30 de 

Abril (segunda feira) às 20H. O contacto da organização é: Telfs. 214426992 / 967613303. 

5- Valor da inscrição: €16,00 (2 provas).                                 

6- O sorteio será efectuado no dia 1 de Maio (terça feira), às 11H, na sede do Clube. 

7- Os encontros serão disputados à melhor de 3 sets, com tie-break nos 2 primeiros. No 

caso de 3ª partida, será disputada num super tie-break (até 10 pontos, com a diferença de 2 

pontos). 

8- O tempo de tolerância para o início de cada encontro é de 15 (quinze) minutos, ao fim 

do qual será marcada “falta de comparência” pelo J.Árbitro. 

9- Antes do início de cada encontro haverá um período de aquecimento nunca superior a 5 

(cinco) minutos. 

10- O torneio será regido pelas Regras do Ténis e Regulamento Geral de provas em vigor 

da F.P.Ténis. 

11- Será aplicado o Código de Conduta da F.P.Ténis. 

12- O Juiz-árbitro do torneio será o Sr. Luís Flores Marques. 

13- O Director do torneio será o Sr. João Cunha e Silva; Director-Adjunto Sr. Hugo 

Moraes. 

14- Todos os casos omissos no presente regulamento serão decididos pelo Juiz-árbitro. 
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