Torneios Road to Millennium
Estoril Open
REGULAMENTO
1. Data e Local das Competições
a. A competição decorrerá nas instalações do clube
organizador;
b. A competição decorrerá num só dia a definir com a
Organização;
c. O clube organizador disponibilizará os balneários para os
participantes na competição.
2. Modalidade
a. A competição será disputada em formato a eliminar;
b. A competição será disputada na modalidade de pares;
c. A composição dos pares é livre: femininos, masculinos ou
mistos;
d. Os encontros serão disputados por 2 partidas com tiebreak e ponto de ouro, e uma 3a partida em super tiebreak;
e. Em cada encontro haverá um período de 10 minutos para
aquecimento dos jogadores;
f. É obrigatória a utilização dos punhos fornecidos pelo
clube organizador nos encontros realizados ao abrigo da
competição;
g. O tempo de tolerância para o início dos encontros é de 15
minutos, sendo marcada “Falta de Comparência” após
terminado esse período de tempo;
h. A composição do quadro é da responsabilidade do clube
organizador;

i. A prova será regida pelas “Regras e Regulamentos” em
vigor da FPT, sendo aplicado o “Código de Conduta” da
mesma entidade;
j. O Diretor da prova será designado por cada clube
organizador;
k. Todos os casos omissos no presente regulamento serão
devidamente apreciados Diretor da prova.
3. Inscrição na Competição
a. Os participantes na competição deverão inscrever-se nos
clubes onde pretendem participar;
i. Inscrição poderá ser feito via plataforma tietennis
ou através de formulário disponibilizado pela
Organização em formato flyer;
ii. Gestão das inscrições é da responsabilidade do
clube organizador.
b. As inscrições serão aceites até às 20 horas da quarta-feira
anterior ao dia da competição;
c. O valor da inscrição a ser pago ao clube é definido pelo
clube (Organização sugere 15 euros);
d. Todas as receitas provenientes das inscrições são dos
clubes organizadores;
e. No ato da inscrição os participantes receberão um punho
Millennium Estoril Open como welcome gift (oferecido
pela Organização);
4. Divulgação
a. A Organização oferecerá aos clubes organizadores posters
e flyers alusivos à competição para afixação nas
instalações dos clubes;
b. Os clubes organizadores comprometem-se a fazer os seus
melhores esforços para promover a competição;
c. Os clubes organizadores comprometem-se a divulgar a
iniciativa junto dos seus membros através de:
i. Mailing lists;
ii. Redes sociais;
iii. Afixação dos materiais de promoção fornecidos pela
organização.

