
  
 

 

 

 

 

                    Winners’ Cup 2023  

                                       Regras do Torneio   

➢ Torneio de eliminação da "Winners' Cup": A melhor de 3 "sets" 

normais. Sets até 6 jogos com "tiebreak" a 6 igual sem vantagens 

(40:40 é ponto de ouro).  

 

➢ Final da "Winners' Cup" é jogado à melhor de 3 "sets" normais sem 

vantagens (40:40 é ponto de ouro) e "tiebreak" a 6 igual. 3 minutos 

de aquecimento para todos os jogos.  

 

➢ Após 15 minutos, os jogadores serão eliminados por falta de 

comparência. 

 

➢ Bolas novas serão providenciadas no início do torneio.  

 

➢ Será aplicada a regra oficial número 21 (bom senso e "fairplay") da 

FIT/Federação Internacional de Ténis e FPT/Federação Portuguesa 

de Ténis em todas as situações de acordo com a comissão técnica. 

 

➢ Em caso de chuva, os prémios de 1º e 2º lugar serão sorteados aos 

jogadores ainda em competição.  

 

➢ Menores de 18 anos não estarão habilitados para os prémios 

principais da Winners' Cup, para o efeito, será oferecido um 

prémio alternativo. 

 

➢ Prémios: 1; 2º lugar Adulto e 1º; 2º Júnior. 



 

 

 

 

                                Tournament Rules 

➢ Winners' Cup elimination tournament: Best of 3 normal sets. Sets 

to 6 games with tiebreak on 6 games all, no advantage (40:40 is 

golden point).  

 

➢ Winners' Cup Final Tournament will be played on the best of 3 

"normal" sets, no advantage, and tiebreak at 6 all.  

 

➢ 3 minutes warm up for all matches.  

 

➢ After 15 minutes of tolerance, players will be eliminated for lack of 

attendance.  

 

➢ New Balls will be provided at the start of the Tournament.  

 

➢ The official rule 21 (common sense & fairplay) from ITF 

(International Tennis Federation) and FPT (Federação Portuguesa 

de Ténis) will be applied according to the technical committee.  

 

➢ In case of rain, the prizes for the 1st and 2nd places will be drawn 

to the players still in the competition.  

 

➢ Players under 18, will not be eligible for the Winners' Cup main 

prizes, however an alternative prize will be offered. 

 

➢ Prizes to be given to 1st, 2nd place Adult and 1st, 2nd Junior. 

 

Comissão Técnica/ Technical Committee:  

Amadis Pereira  

Brunno Cappelletti   


