
CLUBE DE TÉNIS DE PORTIMÃO E ROCHA 
 

OPEN VETERANOS TIVOLI  

MARINA PORTIMÃO 
 

REGULAMENTO 
 

1. O OPEN VETERANOS TIVOLI MARINA PORTIMÃO, é uma Prova de Nível A inscrita no calendário 
de provas da F.P.T. com o n.º 24111/A e realiza-se nos dias 29 de Abril a 1 de Maio, havendo lugar a 
jogos de qualificação no dia 28 e/ou 29 de Abril (manhã), caso o nº de inscrições assim o obrigar. O 
evento realiza-se no Complexo Municipal de Ténis, com organização do Clube de Ténis de Portimão e 
Rocha, com atribuição de alojamento aos jogadores dos quadros principais. 

 
2. A Prova realiza-se nos escalões de +35 e +45 Fem. e +35, +45, +50 e +60 Masc. nas modalidades de 

SINGULARES e PARES (para todos os escalões), aberto a jogadores(as) portadores da respectiva licença 
passada pela F.P.T. Nenhum jogador poderá participar em mais do que um escalão. 

 
3. Os quadros de qualificação só se realizarão se o nº de inscrições o justificar, havendo lugar à realização 

das provas de qualificação no dia 28 e/ou 29 de Abril. Todos os quadros principais e de qualificação terão 
a seguinte composição: 

 

Quadros principais Ent. Directas Qualificados Wild Cards Qualificações 
SM e SF 11/12 4 0/1 16 

 

4. O Hotel Oficial do evento é o HOTEL TIVOLI MARINA PORTIMÃO (4*), situado na Marina de 
Portimão. A oferta de alojamento abrange apenas os jogadores dos quadros principais, com base no 
quarto duplo para cada dois jogadores (suite júnior), com entrada na noite anterior ao início do primeiro 
encontro e saída no dia 1 de Maio (incl. pequeno-almoço). Os acompanhantes que fiquem a partilhar o 
quarto com jogadores terão um desconto de 50% sobre o preço base do quarto duplo: 65€/dia, ou seja, 
irão pagar 32,50€/dia. Há ainda a possibilidade de quartos de maiores dimensões 4 ou 6 pax, que 
usufruirão de descontos em função do nº de jogadores e acompanhantes no quarto. 

 
5. O Jantar Oficial realiza-se no Domingo (dia 29), no Restaurante do Hotel Tivoli Marina Portimão 

(oferta para os jogadores dos QP e 25 € para acompanhantes, crianças até aos 12 anos - 50 % e até aos 6 
anos - gratuito). Todos os interessados terão de realizar a inscrição para o mesmo junto da organização até 
às 15h de Domingo. No decorrer do jantar haverá um sorteio de prémios-surpresa entre todos os 
jogadores presentes. 

 
6. Serão atribuídos troféus aos vencedores e finalistas nas provas de singulares. 
 
7. Todos os encontros serão disputados à melhor de 3 partidas, com tie-break nas duas primeiras, sendo 

realizado um “super tie-break” na terceira partida. 
 
8. As inscrições deverão ser enviadas via e-mail: ctpr@tenisportimao.com ou para o fax: 282413087, com 

indicação do nome, nº FPT, escalão, rank e se necessita de alojamento (nº pax e de acompanhantes).   
 
9. Taxas de inscrição: Quadro Principal: 35 € (inclui Jantar Oficial) – Provas de Qualificação – 15 €. 

 
10. As inscrições terminam às 21h00 do dia 24 de Abril, com a realização do sorteio na Sede do Clube 

pelas 21h00 do dia 26 de Abril. 
 
11. As normas de conduta, equipamento e demais disposições respeitarão os regulamentos da F.P.T. 


