
I Open Social Festas de São Sebastião 2023

PADEL BREAK – ÁGUEDA

10 11 12 de Fevereiro

REGULAMENTO

A COMISSÃO DE FESTAS DE SÃO SEBASTIÃO ORGANIZA, de 10 a 12 de Fevereiro de 2023, 
o I Open Social Festas de São Sebastião, torneio de cariz social para o qual não é obrigatória 
licença desportiva da FPP.

A prova disputar-se-á em 5 campos indoor no clube Padel Break, localizado em Águeda.

Categorias:

Masculino - M2/M3 e M4/M5

Feminino – F3/F4 e F5

Mistos – MX

(Observações: em função dos inscritos pode haver um desdobramento do escalão MX.)

Taxa de Inscrição:

Os valores das taxas de inscrição individual são 17,50€ e uma segunda inscrição noutra 
categoria 15€. O valor pode ser pago por transferência bancária, MBway ou na secretaria do 
clube. A data limite para pagamento de inscrição – 8 de Fevereiro. A confirmação da inscrição 
só é considerada quando os 2 atletas que compõem a dupla tiverem o pagamento confirmado 
e aceite.

Horários: 

Na 6ª Feira 10 de fevereiro das 19h às 24h. - No Sábado 11 e domingo 12 de fevereiro a partir 
das 09h00 às 22h.

Os jogadores devem comparecer no clube, pelo menos 30 minutos antes de cada jogo. Cada 
equipa tem direito a 5 minutos cronometrados para aquecimento. - A ordem dos jogos será 
publicada antecipadamente, sendo os jogadores responsáveis por informarem-se da mesma. A
ordem dos jogos não poderá ser alterada sem autorização da organização responsável pelo 



torneio. Qualquer troca deve ser realizada por acordo entre todas as equipas e avaliada com o 
juiz arbitro. Se a equipa não comparecer atempadamente, será indicada falta de comparência.

Bolas: 

Serão utilizadas bolas da marca Adidas.

Organização:

- O torneio será disputado de acordo com as regras oficiais da FPP. - Serão atribuídos troféus 
para todos os vencedores e finalistas. Será facultada água a todos jogadores.

Formato de disputa do torneio:

- o torneio desenrolar-se-á em formato fase grupos, apurando os primeiros classificados para 
um quadro formato eliminação. Contabilização - Vitória 3 pontos, derrota 1 ponto. Em caso de 
empate o critério de desempate é a diferença entre Sets Vencidos/Perdidos.

- os jogos serão disputados à melhor de 3 sets, com ponto de ouro e super-tie break no 3º set.

- as finais de todas as categorias é disputada à melhor de 3 sets com ponto de ouro.

(observações: em função do número de inscritos, poderá ser necessário fazer alterações ao 
formato)

Todos os casos omissos no presente Regulamento serão decididos pelo Juiz Árbitro e Director 
de Prova


