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REGULAMENTO GERAL

Os Torneios Warriors Tour seguem o regulamento técnico da FPT e ITF. 
O comité técnico do WT e o juiz árbitro de cada torneio decidirão sobre 
qualquer situação extraordinária.

Podem inscrever-se nos torneios do WT todos os jogadores/as Sub10 

(nascidos em 2011 e anos seguintes), Sub12 (nascidos em 2009 e anos 

seguintes), Sub14 (nascidos em 2007 e anos seguintes) e Sub16 

(nascidos em 2005 e anos seguintes) que possuam liceça federativa 

válida.

Os encontros são jogados a 2 sets de seis jogos e em caso de empate 

será jogado um supertiebreak, excepto no escalão Sub10 quer se joga a 

dois sets de quatro jogos e em caso de empate será jogado um super 

tiebreak.

Todos os torneios são jogados com bolas HEAD aprovadas pela FPT e a 
ITF, excepto no escalão Sub10 que é jogado com bola de ponto verde tal 
como indica o regulamento da FPT.

O custo da inscrição são 25,00€.
A inscrição realiza-se no Tie Tennis.
E-mail – warriorstourportugal@outlook.pt

Os cabeças de série são determinados pela classificação nacional em 
vigor da FPT.

Quando as incrições terminarem serão publicadas durante 24h as listas 
provisórias dos atletas admitidos, para corrigir possíveis erros. Uma vez 
passado este tempo, o sorteio será realizado. A partir do momento em 
que a primeira ordem de jogos seja publicada, nenhuma alteração poderá 
ser feita, em nenhuma circunstância.

A organização reserva o direito de mudar qualquer ponto deste 
regulamento em casos pontuais.



PRÉMIOS

Todos os jogadores/as recebem um  fantástico Welcome Pack com o 
logo oficial Warriors Tour ou do seu patrocinador oficial.

Para receber o Welcome Pack, é indispensável realizar a inscrição com 
todos os dados pedidos.

Os campeões e finalistas recebem um troféu e variados prémios.

Prémios desde roupa desportiva, material desportivo, estadias em 
hotéis, clínicas de ténis e muito mais…



MASTER

Os 8 melhores jogadores/as classificados no ranking Warriors Tour serão 
convocados para jogar o Master Nacional, que será jogado no Estádio 
Nacional, em Lisboa. O alojamento será no Hotel Vila Galé Estoril, com todas 
as despesas pagas, á excepção da viagem ( caso se aplique), para o 
jogador/a. Os atletas tem as suas despesas pagas até ao dia das finais, 
mesmo que tenham sido eliminados.

Para poder participar no Master Nacional, o jogador/a deve participar em 
pelo menos 2 provas do circuito.

Em caso de igualdade de pontos entre jogadores/as, aplica-se o seguinte 
critério:

1. Confronto directo

2. Torneios ganhos no circuito

3. Finais jogadas no circuito

4. Meias finais jogadas no circuito

5. Ranking Nacional

Pontuações dos torneios:

Campeão: 400 pontos.

Finalista: 250 pontos. 1/2
Final: 144 pontos.
1/4 Final: 72 pontos. 1/8
Final: 36 pontos.
1/16 Final: 18 pontos.  

MASTER IBÉRICO 

OS VENCEDORES DO MASTER PORTUGAL VÃO COMPETIR 

CONTRA OS VENCEDORES DO MASTER ESPANHA.



Para pontuar em um torneio é imprescindível a presença do jogador 
no primeiro encontro do quadro principal. Um WO nunca será 
pontuado numa primeira ronda ou no primeiro jogo que o atleta jogue.

Qualquer reclamação de pontos, ranking ou erro por parte da 
organização não será aceite nos 15 dias anteriores ao início do Master 
Nacional.

A organização reserva o direito de mudar qualquer ponto deste 
regulamento em casos pontuais.



Circuito Warriors Tour Espanha


