
 
 

Carcavelos Ténis e Padel 

 WARRIORS TOUR LISBOA 2021 

 

Clube: Carcavelos Tenis & Pádel 

Morada: Rua Pedro Álvares Cabral n.º 2, 2775-615 Carcavelos 

Telefone de Contacto: 91.815.08.36 / 91.595.19.51 / 916120372 

Web site: https://carcavelos-tenis.com  

 

Director do Torneio: Rita Freitas 

Juiz Árbitro do Torneio: António Martins – jatenismartins@gmail.com  

Telefone Juiz Árbitro: 91.920.89.17 

Informação do Torneio:  www.warriorstour.org  

Email de contacto: ritafreitas@carcavelos-tenis.com  

 

Categorias: Sub10, Sub12, Sub14 e Sub16  

Superfície: Terra batida 

Bola: Head  

Provas: 1 e 3 (Individual Masculino e Femenino)  

Datas:  Pré-Qualy – 27 agosto (quadro - 16 jogadores, 8 warriors tour ranking e 8 

Portugal ranking) - Sistema de jogo – 2 sets de 4 jogos e em caso de empate o terceiro 

set será um Super Tie Break até 10 pontos. O vencedor do torneio Pré-Qualy recebe 

WildCard para o Quadro Principal e o finalista recebe WildCard para o Qualifying.  

Inscrição:15€ A INSCRIÇÃO DO PRE-QUALY É FEITA ATRAVÉS DO E-MAIL - 

ritafreitas@carcavelos-tenis.com 

             Qualifying: 28 a 30 agosto 

             Quadro Principal: 31 de Agosto a 4 de Setembro (4 qualyfiers, 2 WC, 10 

Portugal ranking, 8 Warriors Tour ranking) 

 

Esta programação, pode ser modificada por decisão da Equipa Técnica, em 

cumprimento das normativas da Federação Portuguesa de Ténis, com base no 

número de inscritos e em função da evolução epidemiológica devido á COVID-19. 

O nosso objectivo é cumprir com os protocolos recomendados pela Direcção Geral 

de Saúde, reduzindo ao máximo as posibilidades de risco. 

 

Inscrições até: 22 Agosto  

Valor Inscrição: 25€  

Data Sorteio: 25 Agosto 

 

 

 

 

 

https://carcavelos-tenis.com/index.php/clubs/site/213
mailto:jatenismartins@gmail.com
mailto:ritafreitas@carcavelos-tenis.com


 
 

As inscrições realizam-se através do site www.warriorstour.org preenchendo o 

“Formulário de Inscrição”. Deverá anexar o comprovativo de pagamento da inscrição 

efectuado na seguinte conta:  

Nome do Beneficiário: Carcavelos Ténis e Padel 

IBAN: PT50 0007 0038 0005 5620 0089 3 

 

IMPORTANTE - Licença portuguesa para jogadores Espanhóis – 16€ 

Enviar para o e-mail ritafreitas@carcavelos-tenis.com cópia do cartão de cidadão e da 

licença espanhola actualizada. 

 

SISTEMA DE JOGO: Os quadros da fase final serão de 24 jogadores, 10 directos por 

classificação da Federação Portuguesa da Ténis, 8 directos pelo ranking Warriors 

Tour, 4 do Qualy e 2 Wild Card. Os quadros do qualifying serão de 48 jogadores nas 

categorias Sub14 e Sub16 masculino, de 16 jogadores na categoria Sub10 masculino e 

feminino e de 32 jogadores no resto das categorias masculinas e femininas (dependendo 

da situação epidemiológica nas datas do torneio, poderá reduzir-se a capacidade). Os 

jogos serão á melhor de três sets de 6 jogos cada um, excepto na categoria Sub10 que 

se joga a dois sets de 4 jogos e em caso de empate, o terceiro set será um Super Tie 

Break até 10 pontos. Os jogos do qualifying nas categorias Sub12, Sub14 e Sub16 

também se jogam com Super Tie Break no terceiro set. Caso seja necessário, o juiz-árbitro 

poderá programar encontros com luz artificial e em diferentes superfícies. 

 

INFORMAÇÃO ADICIONAL  
 
HOTEL OFICIAL  
Hotel Riviera 4 estrelas – reservas@rivierahotel.pt , +351 21 458 66 00 
 
ABLA Guest House 3 estrelas – geral@ablaguesthouse.org , +351 21 454 81 14 
 
SERVIÇO MÉDICO E FISIOTERAPEUTA – Em caso de acidente desportivo, cada jogador será 
transferido para o Hospital correspondente ao território da sua licença desportiva. Em caso de 
emergência, o jogador será levado para o Hospital de Cascais. Está disponível para todos os 
jogadores, com marcação prévia e um custo associado, um serviço de fisioterapia. Em caso de 
interesse no serviço, solicitar na recepção do clube. 
 
SERVIÇO DE ENCORDOAÇÃO – Durante o torneio temos disponível um serviço de encordoação. 
Cada jogador deverá deixar o material e pagar pela encordoação directamente na recepção do 
clube. Também poderá comprar cordas a preços variados em função da qualidade e tipo de 
corda. 
 
MENU DE ALMOÇO 
Menu torneio – 8€ 
 
TREINO – Solicitar na recepção do clube se necessitares de um treinador para treinos ou 
acompanhamentos a jogos. 

 

http://www.warriorstour.org/
mailto:ritafreitas@carcavelos-tenis.com
mailto:reservas@rivierahotel.pt
mailto:geral@ablaguesthouse.org

