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5ª Taça Flores Marques 
 Séniores - Aberto 

MASCULINOS E FEMININOS 
NÍVEL C 

 
REGULAMENTO 

 
1. O Torneio realiza-se nos campos de Terra Batida do Clube de Ténis do Paço Lumiar nos dias 9, 
10 e 13 de Junho de 2012. 
 
2. O Torneio destina-se ao Escalão de Séniores, Nível C nas modalidades de  
    Singulares Masculinos e Femininos, Pares Masculinos e Pares Femininos. 
 
3. Composição dos quadros – Aberto. 
 
4. Pontuação – Singulares: Os encontros serão disputados à melhor de 3 partidas com tie-break nas 
duas primeiras e sendo a terceira um super tie-break até aos 10. 
Pares: Os encontros serão disputados à melhor de 3 partidas com tie-break nas duas primeiras e 
sendo a terceira um super tie-break até aos 10, sendo disputado com ponto decisivo. 
  
 
5. É obrigatório que todos os jogadores possuam a licença da F.P.T., devidamente actualizada. 
 
6. As inscrições podem ser feitas através do seguinte email: etfloresmarques@gmail.com ou ainda 
pelo fax em horário de expediente 217573480, até dia 6 de Junho ás 20h00. Só serão consideradas 
as inscrições que tenham o nome; o Nº da licença federativa; a classificação, escalão e o Clube. 
Todas as observações só serão aceites caso seja possível.  
 
7. Preço da Inscrição será de 15,00€ por Jogador. Cada jogador deverá regularizar a sua inscrição 
antes do inicio do 1º jogo. 
 
8. O Torneio realiza-se sobre o código de conduta da F.P.T.. Será marcada falta de comparência 
quinze minutos após a hora marcada para o jogo. 
 
9. O Sorteio será feito no dia 7 de Junho ás 21h00 horas no Clube de Ténis do Paço Lumiar. O 
resultado do mesmo e a ordem de jogos podem ser visualizados no site: www.tenislumiar.com. Será 
da responsabilidade dos jogadores saberem a sua hora de jogo. 
 
10. O Torneio será jogado com bolas Tecnifibre.  
 
11. Será Juíz-Árbitro do Torneio Daniel Flores Marques e Director do Torneio Sr. José Santos. 

 
12. Qualquer caso omisso será da responsabilidade da organização do torneio. 

 
                                                                                 Paço do Lumiar, Junho de 2012 


