
 

 
 

 

REGULAMENTO 
 

 

1. O Centro de Ténis Nova Morada (CTNM) organiza o torneio nos escalões +35, +45 +55, prova 
que figura com o n.º 27330/C no Calendário Oficial de Provas da Federação Portuguesa de 
Ténis. 
 

2. A prova terá lugar nas instalações do CTNM, nos dias 20, 21 , 27 e 28 de junho  de 2015, e 
destina-se a jogadores com a Licença da Federação enquanto Jogador atualizada. 

 

3. As inscrições nas diferentes provas devem ser feitas por e-mail 
(info@tenisnovamorada.com) ou na receção do CTNM, mediante o preenchimento da ficha 
de inscrição que consta no anexo I. 

 

Provas de Singulares Masculinos e Femininos Provas de Pares Masculinos, Femininos e Mistos 

Até às 22 horas de 17 de Junho Após terminar 1ª Ronda QP  
 

4. Os valores de inscrição serão os seguintes: 

Singulares – 15€ (inclui provas de pares) 

Pares – 7,5€ (por jogador que participe exclusivamente nas provas de pares) 
 

5. Os sorteios das provas terão lugar na recepção do CTNM nas seguintes datas: 

Provas de Singulares Masculinos e Femininos Provas de Pares Masculinos, Femininos e Mistos 

17 horas de 18 de junho Após terminar 1ª Ronda QP  
 

6. O Juiz Árbitro da prova será o  Sr Rui Macedo sendo o Diretor de Prova o Sr. André Ferreira. 
 

7. Os prémios a atribuir aos vencedores nas várias provas serão entregues em cerimónia a 
promover para o efeito. 

 

8. O Torneio decorre segundo as regras e regulamentos da Federação Portuguesa de Ténis. 
 

9. Os quadros serão abertos. 
 

10. Os campos são de relva sintética e as bolas para os encontros da marca Wilson/US Open. 
 

11. Os encontros serão disputados à melhor de três partidas com Tie-Break nas duas primeiras e 
um Super Tie-Break na terceira. 

 

12. Os jogadores devem cumprir o regulamento relativo ao vestuário em situação de 
competição. 

13. Os jogadores deverão informar-se sobre os horários dos jogos. info@tenisnovamorada.com 

14. Qualquer omissão neste regulamento será sujeita à tomada de decisão por parte do Juiz 
Árbitro e do Diretor de Prova. 


