TAÇA OUTONO - 2017
REGULAMENTO
1.

O Clube de Ténis de Sassoeiros organiza de 22 a 24 de Setembro, a Taça Outono - 2017.

2.

O Torneio será disputado na categoria de Seniores, grupo C, nas modalidades de Singulares e
Pares, masculinos e femininos.

3.

O Torneio será disputado nos campos de relva sintética do Clube de Ténis de Sassoeiros, sito
na Quinta da Bela Vista, Lote J – Ténis, em Sassoeiros, Carcavelos.

4.

As inscrições poderão ser feitas:
- na recepção do CTS
- pelo e-mail info@ctsassoeiros.pt
- na página da prova na plataforma oficial (Tie Tennis)
Nos seguintes prazos:
- Prova de Singulares: até dia 20 de Setembro às 20h;
- Prova de Pares: até ao fim da primeira ronda dos Singulares.
No acto da inscrição, por favor, indicar:
- nome de jogador
- Nº da licença da F.P.T.
- Nº de telefone

5.

Taxas de Inscrição: 15,00 € (Pares incluídos).
Cada jogador(a) deverá regularizar a taxa de inscrição antes de realizar o primeiro encontro.

6.

O Sorteio será realizado no dia 21 de Setembro pelas 15h no CTS.

7.

Para informações sobre o Torneio, Quadros e Ordem de Jogos consultar o site
www.ctsassoeiros.pt , página da prova na plataforma oficial (Tie Tennis) ou por telefone do
CTS: 21 457 43 13 91 831 20 73

8.

A bola será da marca Wilson.

9.

Os encontros serão disputadas à melhor de três partidas, com tie-break em todas.

10. Haverá uma tolerância de 15 minutos relativamente à hora marcada para o encontro, ao fim
do qual será marcada ‘’Falta de Comparencia’’
11. Haverá um período de aquecimento de 5 minutos, antes do início de cada encontro.
12. Caso seja necessário poderá ser utilizada luz artificial.
13. O Torneio será disputado pelas regras e regulamento da F.P.T. em vigor.
14. Será aplicado o código de conduta da F.P.T,
15. O Director do Torneio será o Dr. Marcelo Durazzo.
16. O Juiz-Árbitro do Torneio será a Sra. Alla Aleksandrova
17. Todos os casos omissos no presente regulamento serão dicididos pela Organização e JuizÁrbitro da prova.
A Organização

