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1. Integrado no Calendário Oficial de Provas 2009 da F.P.T. e organizado pelo Ginásio Clube 

de Santo Tirso, realizar-se-ão as seguintes provas do Grupo Juvenil: 

Troféu GCST    

Local: Santo Tirso Escalão: SUB 12  

N.º / Nível: 20379 / C Organização: GC Santo Tirso 

Início Q.Princ.: 2009-04-17 Final Q.Princ.: 2009-04-19 

Troféu GCST    

Local: Santo Tirso Escalão: SUB 14; SUB 18  

N.º / Nível: 20378 / C Organização: GC Santo Tirso 

Início Q.Princ.: 2009-06-19 Final Q.Princ.: 2009-06-21 

Troféu GCST    

Local: Santo Tirso Escalão: SUB 10; SUB 16  

N.º / Nível: 20380 / C Organização: GC Santo Tirso 

Início Q.Princ.: 2009-09-26 Final Q.Princ.: 2009-09-27 
 

 
 

2. A prova é aberta a todos os jogadores portadores da licença da F.P.T. de 2009 e será 

disputada em todas as modalidades, nos escalões atrás mencionados. 

 

3. As inscrições serão aceites até 3 dias antes do início de cada prova e deverão ser feitas 

directamente no Clube, através do nº de Fax. 252833465, ou E-mail: 

geral@ginasiocstirso.com, devendo cada jogador indicar o número da sua Licença, Clube 



que representa, Ranking e Telefone ou Telemóvel. Para informações adicionais pode ligar 

para a secretaria do Clube para o 252858271 até às 18h00. 

 

4. O Grupo juvenil é composto pelos seguintes escalões etários: 
 

a. Sub 10 anos Jogadores com idade igual ou inferior a 10 anos, completados até 31 
de Dezembro do ano a que se refere a prova. 

b. Sub 12 anos Jogadores com 11 e 12 anos, completados até 31 de Dezembro do 
ano a que se refere a prova. 

c. Sub 14 anos Jogadores com 13 e 14 anos, completados até 31 de Dezembro do 
ano a que se refere a prova. 

d. Sub 16 anos Jogadores com 15 e 16 anos, completados até 31 de Dezembro do 
ano a que se refere a prova. 

e. Sub 18 anos Jogadores com 17 e 18 anos, completados até 31 de Dezembro do 
ano a que se refere a prova. 

 

5. Aos jogadores que não apresentarem a sua Licença ou Triplicado do pedido de emissão de 

Licença ou da sua renovação, emitida pela respectiva Associação, será averbada uma 

FALTA DE COMPARÊNCIA. 

 

6. A taxa de inscrição, que deverá ser regularizada antes de cada jogador efectuar o seu primeiro 

encontro, será de 10 euros para alunos do GCST e de 12,5 euros para os restantes, no grupo 

Juvenil. As provas de Sub 10 anos têm uma inscrição de 10 euros para todos. 

 

7. O sorteio será realizado 2 dias antes do início de cada prova pelas 11h00 nas instalações do 

Clube. 

 

8. Regulamento específico: 

 

Sub-10  

1. Partida curta (tie-break aos 4/4), com “ponto de ouro”.  

2. Obrigatória a utilização de BOLAS Tip 3.  

3. As provas terão que ser disputadas no sistema combinado, à melhor de 1 “partida 

curta” na fase de grupos e à melhor de 3 partidas curtas, na fase de eliminação directa. 

4. A competição engloba ambos os géneros (rapazes e raparigas na mesma competição 

de singulares e sem cabeças de série) 

5. Prémios de presença e medalhas ou troféus para os 3 primeiros classificados. 



6. Os jogadores do mesmo Clube, terão de ser distribuídos pelas várias secções do 

quadro, por quartos ou Grupos, para que se encontrem o mais tarde possível. 

 

 

Sub-12  

 

Provas de fim-de-semana, 3 e 4 dias: 

 

1. As provas terão que ser disputadas em sistema combinado, disputados à melhor de três 

“partidas curtas”. 

2. Os jogadores do escalão de sub 10, além das provas do seu escalão, podem participar 

nas provas do escalão de sub 12, se completarem 9 anos no ano a que se referem as 

provas. 

 

Sub-14, sub-16 e sub-18 

 

Provas de fim-de-semana e 3 e 4 dias: 

1. Serão homologadas pela FPT as Provas de eventos de nível C, em que estejam inscritos 
no mínimo 4 jogadores ou 4 pares, desde que seja cumprida a seguinte regra: 

 
a) 4 a 5 atletas 

È constituído apenas um grupo. Todos contra todos. 
 

b) 6 a 8 atletas 
Formação de dois grupos. 

• Apuramento dos 1º e 2º lugares em cada grupo. 
• Seguido de Meias-finais: 1º (G1) vs 2º (G2) e 1º (G2) vs 2º (G1) 
• Seguido de Final. 

 
c) Mais de 8 atletas 

Quadro Principal será composto de acordo com  o número de participantes. 
 

 

9. O Torneio será realizado em 3 courts de piso rápido. Caso o número de inscritos justifique a 

utilização de mais courts, serão utilizados 2 courts de piso rápido (relava sintética da CM 

Santo Tirso (cerca de 1 km).  

 

 



10. Todas as provas serão jogadas com bolas Slazenger  Champioship Hi Vis à excepção dos 

Torneios sub 10 que serão jogados com bolas de iniciação, Head Tip 3. 

 

11. Antes do início de cada encontro haverá um período de aquecimento nunca superior a 5 

minutos. 

 

12. O atraso de 15 minutos do jogador em campo à hora marcada para o encontro será punido 

com FALTA DE COMPARÊNCIA. 

 

13. Estarão sempre em jogo 4 bolas que serão fornecidas pelo Clube, sendo substituídas sempre 

que necessário. 

 

14. Os encontros serão disputados à melhor de 3 sets todos com Tie-break, no sistema No-Ad 

(ponto de ouro). 

 

15. Os jogadores deverão jogar sempre com equipamento oficial e adequado à prática do Ténis. 

 

16. A prova será disputada de acordo com as Regras Oficiais de Ténis da F.P.T., sendo 

aplicável o Código de Conduta. 

 

17. Será Director da prova., Fernando Jorge Moreira e Juíz-Árbrito, Luís Novais. 

 

18. Os casos omissos ao presente regulamento serão decididos pelo Juiz-Árbrito da Prova. 

 

 

Os Juízes árbitro       A Direcção 

 

          Luís Novais Martins                                                    Fernando Jorge Moreira 


