Vanguard Stars 2021 é um circuito
de provas destinado aos escalões
de Sub 10 (M/F) e Sub 11 (M/F)
organizado pela Vanguard Properties.

Para mais informações consulte a nossa página em www.vanguard-stars.com

O CIRCUITO VS 2021

2. A falta de comparência não isenta o pagamento
da taxa de inscrição.

1. O Circuito Vanguard Stars 2021 estará constituido
por torneios distribuidos em 3 países diferentes:
Portugal, Espanha e França.

3. O valor máximo da inscrição será de 10€ (Dez
Euros).
4. Só será aceite a inscrição do jogador que tiver
liquidado a inscrição da Etapa anterior.

2. No fim do ano em curso será realizado um
masters internacional em Portugal, onde estarão
apurados os 10 melhores jogadores de cada
escalão.

5. As inscrições são limitadas e oportunamente
anunciadas pela organização. Para o torneios
Vanguard Stars Portugal 2021, as inscrições estão
limitadas a 64 jogadores para os SUB-10
masculinos, 32 para os SUB-10 femininos, 48 para
os SUB-11 masculinos e 32 atletas para os SUB-11
femininos, por ordem de inscição, estando diponível
uma lista de espera.

3. Vanguard Stars Portugal será constituído por 5
(cinco) etapas de apuramento e um Masters
Internacional:
1.ª etapa – Lisboa (15/16 Maio)
2.ª etapa – Lyon (26/27 Junho)
3.ª etapa – Porto (17/18 Julho)
4.ª etapa – Madrid (11/12 Setembro)
5.ª etapa – Vilamoura (25/26 Setembro)
6.ª etapa – Sevilha (16/17 Outubro)
Masters – Lisboa (28/29 Novembro)

6. O atleta vencedor duma determinada etapa terá
a taxa de inscrição gratuita na próxima etapa que
jogue do ano em questão.
7. Cada tenista poderá somente participar numa
categoría em cada torneio do Circuito.

4. As provas estão abertas a todos os atletas
federados que completem até 10 e 11 anos no dia 31
de Dezembro do ano em curso conforme regras
abaixo indicadas.

8. A data limite da inscrição para as etapas é uma
semana (7 dias) antes das mesmas começarem.

A COMPETIÇÃO

5. O Vanguard Stars Portugal 2021 destina-se a
jogadores com menos de 12 anos e será constituído
por 2 Escalões:

1. O torneio será jogado num fim-de-semana.

• Sub 11 / Grupo Amarelo: jogadores que
completam 11 anos até 31 de Dezembro do ano
em curso.
• Sub 10 / Grupo Verde: jogadores que completam
10 anos até 31 de Dezembro do ano em curso
e com o mínimo de 8 anos.

2. Na sua constituição, os grupos serão formados
por jogadores do mesmo género.
3. Caso num dos géneros o número de inscritos seja
inferior a 6 jogadores poderá passar a existir
apenas uma prova (mista).

6. Todos os jogadores estrangeiros que desejarem
participar deverão emitir uma licença da Federação
Portuguesa de Tenis através do e-mail da Vanguard
Stars: info@vanguard-stars.com.

4. A competição realizar-se-á num sistema
combinado, sendo a primeira fase de grupos
e a segunda de eliminação directa:
a) Round Robin – fase de grupos: grupos de 4
jogadores. Os jogadores serão sorteados
automáticamente para cada grupo
b) Fase eliminatoria: Os dois primeiros
clasificados de cada grupo, passarão a esta fase.

7. Todos os torneios do Circuito Vanguard Stars
Portugal serão seguidos pelo regulamento da FPT.
O comité técnico do evento, formado pelo director
do circuito, director do torneio e Juiz Árbitro, poderá
decidir sobre qualquer situação extraordinária.
A INSCRIÇÃO

5. Sistema de pontos:

1. As inscrições devem ser enviadas para o endereço
eletrónico info@vanguard-stars.com, www.tietennis.
com ou pelo site www.vanguard-stars.com.

a) Round Robin – fase de grupos: um short set de
4 jogos (com diferença de 2 jogos caso haja
empate a 3 jogos), disputando-se o tradicional
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OS PRÉMIOS VS 2021

tie-break no caso de empate a 4 jogos, sempre
que houver 40-40 (Deuce) haverá ponto de ouro,
no tie-break se estiver 6-6 esta situação será
desempatada com ponto de ouro.

1. Em todas as etapas todos os jogadores receberão
um prémio de participação denominado“Pacote de
Jogador”, em material da marca Wilson, no valor
de 70 euros.

b) Fase eliminatoria: ídem à fase de grupos.
6. Em ambas as categorías o jogo será disputado
no campo completo.

2. O valor dos prémios de cada etapa, totaliza
aproximadamente 4.200 euros em material da
marca Wilson.

7. As bolas oficiais do circuito são Wilson.
a) Categoria SUB-11: bola amarela
b) Categoria SUB-10: Bola de pinta verde
(Stage 1).

3. O valor total dos prémios para as 3 etapas e
Masters em Portugal totaliza 22.688 Euros em
material da marca Wilson.

8. Em todos os torneios haverá um juiz-árbitro
encarregue de todo o torneio e supervisores em
cada um dos jogos. Os supervisores estão
encarregues de asegurar um bom desenvolvimento
dos jogos, segundo as regras da modalidade. Estes
não desempanham funções de árbitro, poderão
apenas corrigir algumas chamadas por parte dos
jogadores.

4. Com a finalidade de estabelecer uma
classificação para o Masters Internacional da
Vanguard-Stars, todos os jogadores receberão
pontos consoante a ronda que atingiram no torneio.
Assim sendo, a distribuição pontual será a seguinte:
a) Vencedor(a): 15 pontos.
b) Finalista: 12 pontos.
c) 3.º classificado(a): 10 pontos.
d) 4.º classificado(a): 9 pontos.
e) Quartos de final: 6 pontos.
f) Oitavos de final: 4 Pontos
g) Dezaseis avos de final: 2 Pontos
h) Fase de grupos: 1 ponto

9. No caso de empate pontual nos grupos entre dois
jogadores, o desempate será decidido pelo
confronto directo. Se três ou mais jogares estiverem
empatados, será seguido o seguinte critério, até
que se encontre um desempate:
a) Diferença entre o número de encontros
ganhos e perdidos
b) Diferença entre o numero jogos ganhos
e perdidos
c) Diferença entre o número de pontos ganhos
e perdidos

5. Pela participação no circuito, na fase de grupos,
o atleta que não entra no quadro principal, recebe
um prémio de 1 (uma) estrela.
O atleta que participa em 2 (duas) etapas recebe
um prémio de 2 (duas) estrelas.

10. É pedida a presença de todos os jogadores para
a cerimónia de abertura de cada uma das
diferentes etapas. O dia e hora da cerimónia serão
anunciados por e-mail ou via redes sociais, uns días
antes da prova começar.

O atleta que participa em 3 (três) etapas recebe
um prémio de 4 (quatro) estrelas.
O atleta que participa em 4 (quatro) etapas recebe
um prémio de 6 (seis) estrelas.

11. É obrigatória a presença dos finalistas e
semifinalistas para a entrega de prémios do torneio.

O atleta que participa nas 5 (cinco) etapas recebe
um prémio de 9 (nove) estrelas.

12. Em caso de chuva (ou outras ocorrências
meteriológicas), a organização pode deslocar os
jogos para outros campos ou clubes se necessário.
Nestes casos, a organização terá disponível um
transporte oficial do torneio entre os diferentes
clubes.

O atleta que participa nas 6 (seis) etapas recebe
um prémio de 10 (dez) estrelas.
6. Os quatro primeiros classificados do torneio
terão direito aos seguintes prémios em material
desportivo da marca Wilson(1 estrela = 1€):
a) Vencedor(a): 419 estrelas.
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b) Finalista: 309 estrelas.
c) Tercereiro classificado: 205 estrelas.
d) Quarto classificado: 95 estrelas.

c) Terceiro classificado: 419 estrelas
em material Wilson.
d) Quarto classificado: 419 estrelas
em material Wilson.

7. Os quatro primeiros classificados, além dos
prémios, receberão um troféu comemorativo.

6. Os vencedores do masters de cada escalão e
categoria serão considerados os campeões do
circuito Vanguard Stars 2021.

O MASTERS VS 2021

CONTACTO

O Masters Internacional será integrado por 10
jogadores, que ao longo das 6 etapas (disputadas
em Portugal, Espanha e França), obtiverem os
melhores resultados e classificações.

1. Em caso de dúvida respetivamente ao torneio,
poderá entrar em contacto com a equipa da
Vanguard-Stars Portugal, através do e-mail info@
vanguard-stars.com.

1. Ficarão apurados para o masters: Os dois
primeiros atletas com melhor classificação no
ranking com licença Portuguesa; os dois primeiros
atletas com melhor classificação no ranking com
licença Espanhola; s dois primeiros atletas com
melhor classificação no ranking com licença
Francesa. Serão ainda apurados os 4 primeiros
classificados do ranking, seguindo as vagas livres.

2. O Juiz-árbitro do torneio será elegido pela
organização do circuito.
3. A directora geral do circuito será Tatyana
Bezukladnikova.
4. O Director do circuito será Javier Viguera.

2. Os jogadores poderão ganhar mais pontos se
disputarem os vários torneios, a realizar em
Portugal, França e Espanha.

5. O Director das provas em Portugal será Diogo
Lourenço.

3. Em caso de empate de pontos entre os
classificados para o masters, depois do último
torneio ter acabado, o desempate será segundo o
Head to Head entre ambos os jogadores dentro do
circuito. Em caso de empate pontual entre 3 ou
mais jogadores, será seguido o seguinte critério até
que haja desempate:

PROTEÇÃO DE DADOS
1.1. A Vanguardeagle – Asset Management, Lda.
(“Vanguard Stars”) – com sede no Edifício Forum
Tivoli Av. da Liberdade, 180 A, 7º andar, 1250-146
Lisboa, Portugal, NIPC nº 514.114.215, e capital
social de 1.000,00 Euros, contacto Tatyana
Bezukladnikova é a entidade responsável pelo
tratamento dos dados pessoais dos jogadores e
encarregados de educação recolhidos no âmbito
da Vanguard Stars 2021, escalões Sub 10 e Sub 11
(“VS2021”).

- Confrontos directos no Circuito Vanguard Stars.
- Rondas alcançadas nos torneios.
- O jogador com mais participações
em diferentes etapas.
- Prémio de “bom jogador”
- Ranking nacional caso os jogadores
sejam do mesmo país.
- Sorteio

1.2. Os dados serão tratados para a finalidade de
inscrição e gestão da participação no circuito e/ou
torneios (incluindo para entrega dos prémios), bem
como para efeitos de promoção deste e de futuros
torneios.

4. Perante casos de indisciplina, a organização tem
o direito de excluir um jogador do Masters
Internacional.

1.3. A Vanguard Stars procede à recolha dos
seguintes dados pessoais para efeitos de inscrição
no VS2021: nome completo, sexo, data de
nascimento e número de licença do jogador, e nome
completo, e-mail e telemóvel do encarregado de
educação (mãe, pai ou tutor).

5. Tal como anteriormente, o masters internacional
também distribuirá material desportivo Wilson (1
estrela = 1€) para os 4 melhores classificados:
a) Vencedor: 1.000 estrelas em material Wilson.
b) Finalista: 750 estrelas em material Wilson.
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1.4. No decorrer do VS2021 e mediante
consentimento dos encarregados de educação,
poderão ser recolhidas imagens (em vídeo e
fotografia) e som dos jogadores, para efeitos de
documentação das provas e promoção dos
circuitos Vanguard Stars (atuais e futuros) sem
limite temporal, de forma ou meio, nomeadamente
através dos sites da Vanguard Stars e de redes
sociais (ex.: Facebook Messenger, Whatsapp,
Twitter), sem que daí resulte qualquer direito de
compensação monetária para os jogadores ou
encarregados de educação. Os dados recolhidos
serão tratados com respeito pela legislação de
proteção de dados pessoais em vigor, garantindo a
sua segurança e confidencialidade.

efetuado até essa data com base no consentimento
previamente dado.
2.3. Sem prejuízo de qualquer outra via de recurso
administrativo ou judicial, tem direito a apresentar
uma reclamação à CNPD ou a outra autoridade
de controlo competente nos termos da lei, caso
entenda que o tratamento dos dados pessoais dos
jogadores ou respetivos encarregados de educação
pela Vanguard Stars viola o regime legal em vigor
a cada momento.
2.4. Os jogadores e os encarregados de educação
tomaram conhecimento que o preenchimento dos
dados do formulário de inscrição é necessário e
obrigatório para efeitos de participação no VS2021
e entrega dos prémios aos jogadores. A inscrição
e participação no VS2021 implica a aceitação dos
termos e condições previstos neste Regulamento.
Na impossibilidade de se identificar o jogador
através dos dados facultados, a inscrição no
VS2021 será invalidada.

1.5. A Vanguard Stars poderá transmitir os dados
pessoais a entidades subcontratadas para os
efeitos acima referidos, nos termos dos contratos
celebrados com as mesmas. Os dados pessoais dos
jogadores (nome completo e o número de licença)
serão comunicados aos clubes que organizam
cada uma das etapas do VS2021, para sorteio
e realização dos jogos, bem como à Federação
Portuguesa de Ténis para elaboração e
disponibilização do ranking com base nos
resultados dos jogos. Os dados poderão ainda ser
comunicados a outros terceiros no âmbito do
cumprimento de uma obrigação legal, de uma
deliberação da Comissão Nacional de Proteção
de Dados ou de outra entidade de controlo
competente, ou de uma ordem judicial.

PROTOCOLO COVID-19
1. Até à data da realização do torneio, a
organização do mesmo, seguirá as devidas
medidas de precaução para o combate à
pandemia. Estando em contacto direto com os
vários responsáveis locais e decidirão se a
realização da prova acontece, se é adiada ou
cancelada.

2. Os dados dos participantes e encarregados de
educação serão conservados pelo prazo de 24
meses a contar da data da recolha. As fotografias
e vídeos do VS2021 serão conservados pelo prazo
de 3 anos após o final dos circuitos.

2. As normas de segurança a aplicar serão
estabelecidas pelas autoridades competentes
e seguidas pela organização. A fim de evitar
confusões e aglomerados, todas as normas
estarão afixadas nas instalações desportivas
e irão ser enviadas por e-mail para os respectivos
participantes, uns dias antes do início da prova.

2.1. Nos termos da legislação aplicável, poderá
solicitar, a todo o tempo, o acesso aos dados
pessoais dos jogadores e encarregados de
educação, bem como a sua retificação, eliminação,
oposição, limitação do seu tratamento ou a
portabilidade dos dados – verificadas as condições
legalmente previstas –, mediante pedido escrito
dirigido à Vanguard Stars para a morada Edifício
Tivoli Forum, Av. da Liberdade, 180 A – 7º andar,
1250-146 Lisboa ou por e-mail para info@vanguardstars.com.
2.2. Nos termos da lei, poderá retirar o seu
consentimento para o tratamento dos dados não
obrigatórios a qualquer momento, o que não
invalida, no entanto, o tratamento dos dados
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