“TROFÉU DE OEIRAS SÉNIOR”
Regulamento
1.

O Clube Escola de Ténis de Oeiras (CETO) organizará de 27 a 29 de Outubro de 2017, na Alameda
Conde de Oeiras, nos campos de terra batida, o “Troféu de Oeiras Sénior”.

2.

O Torneio está integrado no calendário oficial da Federação Portuguesa de Ténis (nº 29472 – Nível
C), rege-se pelas suas regras e regulamentos e será disputado nas modalidades de Singulares e
Pares, Femininos e Masculinos, do Grupo Sénior.

3.

As inscrições serão aceites até às 20h00 do dia 24 de Outubro (terça-feira), na Secretaria do CETO,
ou email: geralceto@gmail.com (é da responsabilidade do jogador obter a confirmação da
inscrição). Os contactos da Organização são: Telfs: 214426992/967613301. No acto da inscrição, o/a
jogador/a terá de indicar os seguintes dados: nome de jogador/a; nº da licença (devidamente
actualizada para 2017); classificação (se tiver); clube que representa e nº de telefone (casa ou
telemóvel). Será da responsabilidade dos jogadores confirmar as suas inscrições com a secretaria do
Clube.

4.

Valor de inscrição: €15,00 por jogador. Os encontros serão disputados à melhor de 3 partidas com
Tie-break em todas, na modalidade de Singulares, no entanto, na modalidade de Pares a 3ª partida
será disputada apenas num Super Tie-break (até 10 pontos com diferença de 2).

ATENCÃO: É ABSOLUTAMENTE OBRIGATÓRIA A APRESENTACÃO DO CARTÃO DA F.P.T. VÁLIDO para
2017/18 (ou triplicado comprovativo) AO JUIZ-ÁRBITRO DA PROVA (TAL COMO OBRIGA O
REGULAMENTO), ANTES DO/A ATLETA DISPUTAR A 1ª RONDA.
5.

Data do sorteio: dia 25 de Outubro (4ª feira) às 11h00 no CETO.

6.

Composição dos Quadros: Abertos.

7.

O torneio será jogado com bolas da marca Head Pro.

8.

Será marcada falta de comparência quinze minutos após a hora marcada do jogo.

9.

O Director do Torneio será o Sr. João Cunha e Silva e o Juiz-árbitro o Sr. Luís Flores Marques.
Director-adjunto Sra. Silvia Bianchi.

10. Todos os casos omissos no presente Regulamento serão decididos pelo Juiz-árbitro e/ou pela
Organização.

A ORGANIZACÃO

