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REGULAMENTO DE PROVA 
 
Prova: OPTICA Graça / Essilor (Faro) - SUB12 – nível A 

 
Data: 6 a 10 de Junho de 2012 

 
 

1. O Torneio OPTICA Graça / Essilor (Faro), nível A (32), organizado pelo Centro Ténis Faro, vai 

realizar-se nas  instalações do Clube; 

 

2. O Qualifying será no dia 6 de Junho e o Quadro Principal será disputado de 7 a 10 de Junho de 

2012; 

 

3. A prova consta do calendário oficial de provas da F.P.T. com o nº 23816 e será disputada de acordo 

com os regulamentos da mesma; 

 

4. A prova destina-se aos jogadores do escalão de SUB12, nas modalidades de singulares e pares, 

masculinos e femininos; 

 

5. As inscrições serão aceites até às 20h do dia 1 de Junho de 2012, na secretaria do Centro Ténis 

Faro ou através do e-mail centro@tenisfaro.com ou fax nº 289 818489; 

 

6. No acto da inscrição, indicar o nome do jogador, nº de licença, clube que representa, classificação, 

data de nascimento, nº de telefone de casa ou telemóvel; 

 

7. Os quadros terão a seguinte composição: 

MASCULINOS SUB12 
SINGULARES 
Quadro de Qualificação: 32 jogadores 
Quadro Principal: 32 jogadores 
PARES – 16 jogadores 

 FEMININOS SUB12 
SINGULARES 
Quadro de Qualificação: 32  jogadoras 
Quadro Principal: 16 jogadoras 
PARES – 16 jogadoras 

 

8. Quadro PARES pontua para a classificação nacional; 

9. O valor da taxa de inscrição, a ser paga antes da realização do primeiro encontro, será:  

Singulares: 

Qualificação: 20,00€; Quadro Principal: 20,00€ 

Pares 

o valor da taxa de inscrição em singulares inclui pares. 
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10. Todos os jogadores deverão possuir a licença da F.P.T. devidamente actualizada; 

 

11. O sorteio será efectuado às 21h30 do dia 3 de Junho de 2012;  

 

12. A prova será disputada em campos de “piso rápido” e com recurso a iluminação artificial, se 

necessário; 

 

13. Os encontros serão disputados à melhor de 3 partidas com “tie break” em todas, nas provas de 

singulares. As provas de pares serão disputadas à melhor de 3 partidas, com ponto de ouro, tie-

break nas 2 primeiras partidas e um “super tie-break” na terceira partida. 

 

14. Antes do início de cada encontro haverá um período de aquecimento nunca superior a 5 minutos; 

 

15. Haverá uma tolerância de 15 minutos, relativamente à hora marcada para os encontros, após a qual 

o juiz-árbitro poderá marcar “falta de comparência”; 

 

16. Será oferecido o almoço aos jogadores do Quadro Principal e enquanto estes se encontrarem em 

prova; 

 

17. Será oferecida dormida aos jogadores do Quadro Principal que representem clubes que distam a 

mais de 50km do Centro Ténis Faro e enquanto se encontrarem em prova; 

 

18. O Director da Prova será André Nunes e o Juiz-Árbitro será José Rosa Nunes; 

 

19. Os casos omissos no presente regulamento, serão analisados e decididos pelo Director de prova 

e/ou juiz-árbitro. 

 

 

  O Juiz árbitro 

José Rosa Nunes 


