
30 de Maio de 2015 
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 Data – 30 de Maio de 2015 
 Horário – 9h00 às 21h00 (Anexo 2) 
 Categoria – Mix com jogadores que 

recentemente começaram a jogar padel 
(pares femininos, masculinos ou mistos) 

 Acesso a valores especiais: 
◦ Aula especial Sábado das 9h às 10h, valor de 

5€/pessoa/aula (mín. 3 pessoas, máx. 4 pessoas), 
bolas e raquetes incluídas. 

◦ Aluguer de campos até dia 30 de Maio’15 – 
12€/h/campo 



 Durante o evento haverá águas e fruta; 

 No fim do evento haverá um cocktail 
complementar à entrega dos prémios; 

 O Torneio será orientado por um Director do 
Torneio e um Juiz-Árbitro (credenciado pela FPP); 

 Acessos para jogadores (torneio, aulas e/ou 
alugueres) 
◦ Balneários principais com utilização de toalhas, cacifos 

(cadeado não incluído), gel duche/champô nos duches, 
sauna e banho turco; 

◦ Bar/Restaurante e SPA, sendo que no dia do Torneio 
existirá um menu especial de almoço para todos os 
inscritos e acompanhantes. 



 Jogos, classificação e resultados (Anexo 1) 
◦ Os jogos serão disputados a 1 set até aos 7 c/ ponto de ouro, 

apenas nas finais é alterado sendo à melhor de três sets em que o 
3º set é em super tie-break; 

◦ Os quadros de jogos serão elaborados por um juiz-árbitro 
credenciando pela Federação Portuguesa de Padel e enviados por 
e-mail a todos os jogadores até ao dia 28 de Maio. 

 Inscrições 
◦ As inscrições podem ser individuais ou em pares; 
◦ As inscrições são feitas através do email 

patricia.costa@clubevii.com; 
◦ No acto da inscrição, o jogador deve apresentar os seus contactos 

de email e telemóvel, sendo apenas divulgado o e-mail para a 
gestão dos jogos; 

◦ Taxa de inscrição: 15€ sendo que 5€ revertem a favor da 
Fundação Portuguesa de Cardiologia; 

◦ O recibo de donativo de 5€ será emitido pela Fundação; 
◦ Inscrições até dia 27 de Maio às 14h00. 
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 Campos 
◦ Serão utilizados os quatro campos de Padel sendo que o 

campo 3 e 4 terão jogos a iniciar mais tarde devido a aulas 
que decorrem regularmente. 

 Bolas e Raquetes 
◦ O Clube é responsável pelas bolas do Torneio. 
◦ Existe um nº limitado de raquetes de empréstimo para o 

dia do torneio sendo que recomendamos a que joguem 
com a sua própria raquete. 

 Prémios e troféus (em conjunto c/ Cocktail) 
◦ Serão entregues troféus aos 1ºs e 2ºs classificados. 
◦ Serão sorteados prémios entre todos os jogadores do 

torneio. 

 Desistências 
◦ Qualquer jogador inscrito que falte será contabilizado na 

mesma e perde por falta de comparência. 

 



Campos 1 e 2 Millenium Campos 3 e 4 






