
 

 

                         

                    
MASTER NACIONAL WARRIORS TOUR                        

PORTUGAL 2022 

 

Clube – Estádio Nacional 

Morada – Praça da Maratona 1495 – 751 Cruz Quebrada, Oeiras, Portugal 

Telefone – 91 595 19 51 

E-mail – warriorstourportugal@outlook.pt / jatenismartins@gmail.com 

Juiz Árbitro – António Martins 

Directora do Torneio – Rita Freitas  

 

Informação Master Nacional  

Escalões – Sub10, Sub12, Sub14, Sub16 

Datas – 24 a 26 de Fevereiro 

Piso – Terra batida. Em caso de necessidade poderá ser necessário jogar em outro tipo de piso. 

Sistema competitivo -  Sistema Round Robin composto por 2 grupos de 4 jogadores.Todos os atletas disputam 3 jogos na fase 

de grupos para determinar o primeiro e segundo lugar de cada grupo, que avançam para a fase de eliminação directa. Nas meias 

finais o vencedor do grupo A joga contra o segundo classificado do grupo B e o vencedor do grupo B joga contra o segundo 

classificado do grupo A. Os vencedores disputam o primeiro e segundo lugar na final.  
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CONDIÇÕES JOGADORES 

Todos os jogadores apurados para o Master Nacional Warriors Tour Portugal têm direito aos seguintes serviços oferecidos pela 

organização do circuito: 

• Alojamento nos dias 23,24 e 25 de Fevereiro no Hotel Vila Galé Ópera – Os atletas são agrupados em quartos 

triplos ou duplos, não é necessário reservar. RESERVA FEITA PELA ORGANIZAÇÃO APÓS CONFIRMAÇÃO DO 

ALOJAMENTO 

• Almoço nos dias 24,25 e 26 de Fevereiro no Centro de Estágio 

Obrigatório a apresentação da credencial para usufruir do almoço e no dia anterior é necessário confirmar o 

almoço do dia seguinte até ás 15h com a pessoa responsável. Para o primeiro dia de prova não é necessário 

confirmar o almoço. 

CONDIÇÕES ACOMPANHANTES 

Tarifas especial Warriors Tour Portugal no Hotel Vila Galé Ópera: 

• Quarto duplo - 90 euros/noite em regime de alojamento e pequeno almoço 

• Quarto single - 80 euros/noite em regime de alojamento e pequeno almoço 

• Quarto duplo com cama extra - 117 euros/noite em regime de alojamento e pequeno almoço 
 
RESERVAS FEITAS DIRECTAMENTE PELOS ACOMPANHANTES 
RESERVAS ATRAVÉS DO E-MAIL MARKETING@VILAGALE.COM  
REFERIR O NOME DO TORNEIO E ATLETA QUE ACOMPANHAM 
  

PROGRAMA MASTER NACIONAL 

 
Sexta-Feira , dia 24 de Fevereiro  
 
10h – Apresentação e Quadros junto ao campo central do Estádio Nacional (presença obrigatória com a t-shirt/sweat e chapéu 
do Warriors Tour Portugal) 
10h30 – Início pimeiras jornada Round Robin 
 
14h30 – Início segundas jornada Round Robin 
 
Sábado, dia 25 Fevereiro 
 
9h30 – Início últimas jornada Round Robin  
 
14h – Início meias finais 
 
Domingo , dia 26 de Fevereiro 
 
9h30 -  Finais 
 
Campo para aquecimento todos os dias a partir das 8h. 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


