


Regulamento 
O Top-Padel Quinta do Fojo organiza 
nos dias 25,26 e 27 de Maio, o Open  
Top-Padel Veteranos Quinta do Fojo 
torneio oficial de Veteranos Classe 
10000, prova integrada no calendário 
oficial de provas da Federação 
Portuguesa de Padel.  
A prova realizar-se-á em 12 campos: no 
Top Padel Quinta do Fojo ( 2 campos 
Outdoor e 4 campos indoor) e no  
Top Padel Industrial ( 6 campos 
indoor). 

    
Top-Padel Quinta do Fojo 
R. Nova do Fojo 283 4400, 4400-232 Vila 
Nova de Gaia  
GoogleMaps: 
https://goo.gl/maps/
Xm46bDc9uwQefWhz9  
Facebook:  
https://www.facebook.com/
toppadelportugal/?ref=br_rs   
Site:  
http://www.top-padel.pt/  
  
Top-Padel Industrial  
R. Engenheiro Ferreira Dias 241, 
4150-246 Porto 

GoogleMaps:  
https://goo.gl/maps/
PmDJnwuEVcP2   

  
  

Escalões: 
As inscrições serão limitadas a 212  
duplas de acordo com as seguintes 
escalões abaixo:  
 
+35 Masculinos- 24 duplas   
+35 Femininos - 24 duplas 
+40  Masculinos- 23 duplas  
+40 Femininos - 23 duplas 
+45 Masculinos- 23 duplas 
+45 Femininos - 23 duplas    
+50 Masculinos - 23 duplas 
+50 Femininos -  23 duplas  
+55 Masculinos - 23 duplas 

Inscrições: 
Poderão inscrever-se todos os 
jogadores com licença de jogador 
activa pela FPP para o ano em curso. 
Os Atletas só poderão inscrever-se 
num escalão. 
As inscrições são feitas através do site 
da Federação Portuguesa de Padel até 
às 15h do dia 17 de Maio (terça-feira). 
Os pagamentos terminam às 17h do 
dia 18 de Maio (quarta-feira). 
Serão consideradas as inscrições (ver 
pontos 10.4 do RG FPP) quando 
devidamente pagas. Consideram-se 
válidas após pagamento dos 2 
jogadores de cada dupla. 
  
  

Taxa de Inscrição 
Os valores das taxas de inscrição 
individual são os seguintes:   
Veteranos- 17.50€  
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Prize Money:    

a) Escalões +35, +40, +45, +50, +55 
Masculino  - 1333€ 
b)+ 35, +40, +45, +50 e +55 Feminino - 
666€ 
c) Os jogadores com direito a Prize 
Money deverão apresentar fatura/
recibo legal do montante do Prize 
Money auferido.   
d) Os valores do prize Money já 
incluem IVA à taxa legal em vigor 
  
  
Horários: 
Em Torneios Oficiais da FPP, não são 
consideradas/aceites quaisquer 
restrições horárias a jogadores.  

25 de Maio (Sexta-feira) às 19h00m 
(todos os escalões) 
No Sábado e Domingo, 26 e 27 de Maio 
a partir das 9h00m (todos os 
escalões). 
  

Sorteio: 
O sorteio realizar-se-á no dia 21 de 
Maio (Sábado) às 18h00 no Top-padel. 

Pontuação: 
A pontuação atribuída a cada jogador 
será a que está estabelecida no 
Regulamento Geral da FPP.  
  

Bolas: 
Serão utilizadas bolas da marca Head 
Pro S, bola oficial da FPP.  
  
  
Organização: 
O torneio será disputado de acordo 
com as regras oficiais da FPP. 
Serão atribuídos troféus para todos os 
vencedores e finalistas. 
Oferta de T-Shirt a todos os jogadores 
participantes. 

Será distribuída uma garrafa de água 
de 1,5L por jogador por dia de prova. 
  
Será Director de Prova o Senhor 
Alexandre Sande 
(+351 961 712 269). 
  
Será Juiz Árbitro o Senhor   
Tomás Sabino 
(+351 916 914 025). 

  
Todos os casos omissos no presente 
Regulamento serão decididos pelo Juiz 
Árbitro e Director de Prova.  
  
  

Vila Nova de Gaia, 13 de Abril de 2022.


