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REGULAMENTO 

 

 

1. O II OPEN “VILA DE OLIVEIRA DE FRADES” será disputado em Oliveira de 
Frades nos dias 07 a 09 de Junho de 2013, em campos duros.    

2. A prova consta no Calendário Oficial de provas da Federação Portuguesa de Ténis 
com o nº 24429 / C e será disputada de acordo com os regulamentos da mesma.  

3. A prova disputa-se no Grupo Seniores, nas modalidades de Singulares Masculinos  e 
Pares Masculinos e será aberta a todos os jogadores federados. O prazo das inscrições 
termina até as 24 horas do dia 05.06.2013. O sorteio realiza-se  no dia 06 de Setembro, 
pelas 20 horas. 

4. No acto da inscrição que terá que ser presencial, electrónica via email 
oliveiradefrades@gmail.com/ ou atviseu@sapo.pt ou fax 232761492 deverá ser 
mencionado o nome do jogador, n.º de licença,  data de nascimento, classificação, 
clube que representa e n.º de telefone.  

5.  O valor da inscrição será de 15,00 € em Singulares e grátis em Pares. Os Jogadores do 
Clube pagam 10,00€. 

6. É da responsabilidade do jogador informar-se da data e hora provável do jogo devendo 
ter em atenção que só serão marcados os primeiros jogos do dia e os restantes por 
sequência. Contudo, será ao mesmo indicado uma hora.  

7. A taxa de inscrição terá de ser paga antes da realização do primeiro encontro. 
8. Os encontros serão disputados à melhor de 3 partidas com  tie-breack em todas. 
9. Antes do início de cada encontro haverá um aquecimento nunca superior a 5 minutos. 
10. As bolas utilizadas serão da marca Babolat. 
11. O atraso de 15 minutos dos jogadores no campo à hora ou ordem do seu encontro, é 

penalizado com desclassificação. 
12. Serão fornecidas bolas novas sempre que se julgue necessário. 
13. O Juiz Árbitro do torneio será o Srª D. Elisabete Almeida, Juiz-Arbitra nível 2FTP   e 

o director de prova o Sr.  Carlos Pinto pelos quais serão analisados e decididos todos 
os casos omissos neste regulamento.   


