Clube de Ténis de Coimbra
Fundado em 29.10.1982 P. Colectiva nº 501862730 DR 14.02.1990 2ª Série

REGULAMENTO
2 ª ETAPA CT COIMBRA 2018
(Sub14 e Sub 18)
Integrado no calendário oficial da F.P.T., Prova nº 30005 / nível C, vai realizar-se nos dias 17 e 18 de
Fevereiro de 2018, nos courts de piso rápido e relva sintética, do Clube de Ténis de Coimbra, o
Torneio designado de “2ª Etapa CT Coimbra 2018”, disputado nas variantes singulares e pares,
masculinos e femininos nos escalões Sub 14 e Sub 18, que se rege pelo seguinte regulamento:
1 - As inscrições deverão ser efectuadas até às 20 horas do dia 14 de Fevereiro de 2018 na
plataforma www.tietennis.com.
2 - O torneio será disputado segundo as regras oficiais da F.I.T., e nele é aplicado o código de
conduta e todos os regulamentos da F.P.T.
3 - O Juiz Arbitro será o Sr. José Rodrigues e o Director do Torneio será o Sra. Carolyn CemlynJones.
4 - O sorteio será realizado às 19 horas do dia 15 de Fevereiro de 2018 nas instalações do C. T. C.
5 - Nenhum jogador poderá iniciar o primeiro encontro sem regularizar a sua taxa de inscrição.
6 –Os encontros serão disputadas á melhor de três partidas, com desempate por “Tie-break”.
7 - O atraso superior a 15 minutos será penalizado com falta de comparência.
8 - O período de aquecimento antes de cada encontro é de 5 minutos.
9 - Quaisquer casos omissos e eventuais interpretações dos regulamentos serão decididos pelo Juiz
Árbitro e pelo Director do Torneio.
10 - A taxa de inscrição será de 15€ (com pares incluídos) para não-sócios e os sócios terão
condições especiais.
11 - Serão distribuídos troféus pelos finalistas.

INFORMAÇÕES
Localização da Prova: CTC – Rua Fonte do Castanheiro, Urb. Qt. Da Estrela, Coimbra.
Telefone Juiz Árbitro: 934650716 (Sr. José Rodrigues)
Telefone Director do Torneio: 916883845 (Sra. Carolyn Cemlyn-Jones)
Diversos: A organização fornecerá água para todos os jogos.
Bola Oficial: Wilson
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