
 
 

 

22º Circuito Nacional Marca – Jovens Promessas  
 

REGULAMENTO 

 
1. O Club Internacional de Foot-Ball (CIF) vai organizar a prova nº 29229 inscrita no 

Calendário Oficial de Provas da Federação Portuguesa de Ténis (FPT), nível C, destinada 
a jogadores do escalão Sub16, com a Licença FPT devidamente atualizada. 
 

2. A prova terá lugar nos dias 22, 23 e 24 de junho, nos campos de terra batida do CIF. 
 

 
3. A Prova de Sub 16 está integrada no 22º Circuito Nacional Marca – Jovens Promessas. 

 
4. Os vencedores do Torneio na prova de singulares, Masculino e Feminino, garantem de 

imediato o acesso ao Masters que será disputado em Madrid com todas as despesas 
pagas para o jogador e um acompanhante até ao último dia em prova. 

 
5. Variadíssimos prémios para os vencedores e finalistas 

 
6. A prova será jogada por jogadores Masculinos e Femininos nas Modalidades de: 

 
 Singulares (QP Masculino e Feminino) Aberto 

      Pares (QP Masculino e Feminino) Aberto 
 
7. As inscrições podem ser feitas através da página da prova na plataforma 

Tietennis: https://www.tietennis.com/Tournaments/511d804b-a2e5-4ad4-
bcd9-ea616b883009/Overview,  
ou para o e-mail: inscricoes.torneios.mptenis@gmail.com 

 
Provas de Singulares 
Masc. & Fem. 

Provas de Pares 
Masc. & Fem. 

Até às 20 horas do dia 
19 de junho 

Após terminar a 
1ª Ronda Singulares 
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8. Os Jogadores devem indicar os seguintes dados ao inscrever-se por mail: 
• Nome de Jogador; 
• Nº Licença FPT (atualizada para 2017) 
• Clube que representa; 
• Data Nascimento; 
• Escalão a inscrever; 
• Contacto Telefónico (dos Pais e próprio); 
• Classificação 2017 (se tiver) 

 
9. As inscrições serão cobradas mesmo se canceladas, fora dos prazos acima indicados, 

por motivo de: “Falta de Comparência”; Desistência; Doença ou Lesão. 
 

10. Os valores de inscrição serão os seguintes: 

 Singulares & Pares Só Pares 
Masculinos 
& 
Femininos 

15,00 € 
(por Jogador) 

7,5,00 € 
(por Jogador) 

 
11. O Sorteio das Provas de Singulares terá lugar, nas instalações do Clube no dia 20 de 

junho pelas 18h00. O sorteio da prova de pares terá lugar nas instalações do Clube, 
depois de realizada a 1ª ronda de singulares. 
 

12. Os quadros e horários de jogo estarão disponíveis no dia 21 de junho a partir das 10H, 
na página do facebook: Mptenis 

 
 

13. Será marcada: “Falta de Comparência” quinze minutos após a hora marcada para jogo. 
 

14. A prova terá como Juiz-Árbitro, o Sr. Nuno Ferreira (contato: 926230380) e como 
Diretor do torneio, Bruno Catalão (contato: 916091951). 

 
 

15. Os prémios a atribuir aos vencedores nas várias provas serão entregues em cerimónia 
a promover para o efeito. 
 

16. O  Torneio decorre segundo as regras e regulamentos da FPT. 
 

 
17. Qualquer caso omisso será resolvido pelo Juiz-Árbitro e Diretor da prova. 
 


