
Regulamento
  O Top Padel Industrial organiza nos dias 3 e 4 de fevereiro, o 1º Open 24h, prova de 
carácter social. A prova realizar-se-á em 6 campos: Top Padel Industrial (6 campos Indoor)

LOCALIZAÇÃO
Top-padel Industrial: R. Eng. Ferreira Dias 241, Porto

GoogleMaps: www.google.com/maps?q=top+padel+industrial
Site: www.top-padel.pt   

CATEGORIAS
As inscrições serão limitadas a 30 equipas de acordo com as seguintes Categorias abaixo:
Masculinos 3 – 5 equipas
Masculinos 4 – 5 equipas
Masculinos 5 – 5 equipas
Femininos 3 – 5 equipas
Femininos 4 – 5 equipas
Mistos 3 – 5 equipas

FORMATO
Equipas:
O torneio irá realizar-se por equipas formadas por 6 jogadores, mais um joker médico que 
apenas será utilizado em caso de lesão.
Os Jogos serão jogados um Set até aos 9, no caso de 8 igual, será jogado um tie-break até 
aos 7 pontos. A equipa que vencer 2 dos 3 jogos, ganha 3 pontos ou passa à fase seguinte.
Todos os jogos da equipa são jogados à mesma hora, como tal, é obrigatório que todos os 
jogadores da equipa estejam presentes 10min antes da hora de jogo.

Inclui 1 refeição (apenas podem usufruir de uma)
- pequeno-almoço (no horário das 8h e as 10h30)
- Almoço (no horário das 13h às 15h)

INSCRIÇÕES
Não é obrigatório licença FPP e podem inscrever-se todos(as) os(as) jogadores(as) que 
pretendam. Os Atletas só poderão inscrever-se num escalão.

As inscrições são feitas através do seguinte formulário, até às 23h59 do dia 29 de janeiro. 
LINK: https://bit.ly/24H_TOP-PADEL_CUP
Os pagamentos terminam às 17h do dia 30 de janeiro.
Serão consideradas as inscrições quando devidamente pagas. Consideram-se válidas após 
pagamento de todos os jogadores da equipa.

TAXA DE INSCRIÇÃO
Os valores das taxas de inscrição são os seguintes:
- 25€ p/ pessoa = 150€ por equipa
- 25€ - Joker médico (caso este entre na competição)

HORÁRIOS
Uma vez que este torneio é de carácter social e terá o formato de 24horas, não podem ser 
consideradas/aceites quaisquer restrições horárias a jogadores(as).
O torneio iniciará na Sexta, 3 de fevereiro a partir das 19h00 (todos os escalões) até sábado, 
dia 4 de fevereiro às 19h.

SORTEIO
O sorteio realizar-se-á no dia 31 de janeiro (domingo) às 18h00m na Padelteams.

BOLAS
Serão utilizadas bolas da marca Bolas wilson.

ORGANIZAÇÃO
O formato do torneio poderá ser adaptado dependendo do numero de duplas inscritas na 
prova. Serão atribuídos troféus para todos os vencedores.
Todos os jogadores terão direito a uma garrafa de 1,5L água por dia de prova.

ALIMENTAÇÃO
A alimentação será válida para todos os jogadores que pretenderem estar presentes nesse 
período, entre as 8h e as 10h30, no caso do pequeno-almoço e entre as 13h e as 15h, no caso 
do almoço.

Pequeno-almoço:
- Sumo de Laranja
- Tosta Mista
- Café
- Peça de fruta

Almoço:
- Cachorro ou Hambúrguer (inclui batatas fritas)
- 1 Cerveja / Sumo de Laranja ou água
- Café
- Peça de fruta

Será Diretor de Prova o Senhor Diogo Fleming (+351 916653796)
Será Juiz Árbitro o Senhor Tomás Sabino (+351 916914025).
Todos os casos omissos no presente Regulamento serão decididos pelo Juiz Árbitro e Diretor
de Prova.

Porto, 17 de janeiro de 2023.
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