
 1ª ETAPA CONCELHIA DE TÉNIS DE FAMALICÃO  
 

 
REGULAMEMTO DE PROVA 

 
 

1. O Ténis clube de Famalicão organiza entre 2 e 3 de Abril/22, a 1ª Etapa Concelhia de Ténis  
de Famalicão. 

 
2. Esta Etapa está integrada no Calendário Concelhio de Provas de Ténis em Famalicão para o 

corrente ano. 
 
3. A 1ª Etapa Concelhia de Ténis de Famalicão, será disputada no escalão Sénior e Sub-14, nas 

variantes Singulares e Pares. 
 
4. Realizar-se-á nos campos de ténis do Complexo de Ténis de Famalicão, Avenida de França, 

VNF, entre os dias 2 e 3 de abril de 2022.  
 
5. As inscrições serão aceites até às 21:00h do dia 30 março/22, podendo ser realizadas junto dos 

treinadores ou diretores técnicos dos clubes do concelho de V.N. Famalicão. 
 

6. A inscrição na prova terá o valor de 10,00 €. 
 
7. O sorteio será realizado no dia 31 março de 2022 (5ª feira) às 14:00h, no Pavilhão Municipal 

VNF. 
 

8. As informações sobre os horários dos jogos será disponibilizada através do envio de e-mail 
para todos os inscritos ou no site do Ténis Clube de Famalicão. 

 
9. Os encontros de singulares e pares serão disputados à melhor de dois Shorts sets com super tie-

-break no terceiro. 
 
10. Antes do início de cada encontro haverá um período de aquecimento, nunca superior a 5 

minutos. 
 
11. O tempo de tolerância para o início de cada encontro é de 15 minutos ao fim do qual será 

marcada falta de comparência ao jogador faltoso/equipa. 
 
12.  Só serão aceites inscrições dos jogadores(as) com licença da FTP válida para a época 

2021/2022 e inscritos pelos Clubes de Ténis do Concelho de V. N. Famalicão. 
 
13.  Será aplicado o código de conduta. 
 
14. As bolas oficiais do torneio serão da marca Dunlop Astralian Open. 
 
15. O Juiz-Arbitro será o  Carlos Loureiro. 
 
16. O Director de prova será o  Manuel Mendonça Almeida. 
 
17. Todos os casos omissos no presente regulamento serão devidamente apreciados e decididos 

pelo Juiz-Arbitro e pelo Diretor do torneio. 
 
 

A Organização 


