PROGRAMA
Quarta-feira, 30 de Junho
11h00

Conferência de imprensa de apresentação do confronto Portugal-Chipre
“Court” Central do Jamor
Apresentação do cartaz oficial

Quarta-feira, 7 de Julho
20h30m

Jantar oficial
Restaurante “Caravela D’Ouro”, Algés

Quinta-feira, 8 de Julho
12h00m

Sorteio oficial no Salão Nobre do Palácio dos Marqueses de Pombal,
seguido de Conferência de Imprensa

Sexta-feira, 9 de Julho – “Dia do Ténis”, com as crianças do concelho Oeiras
11h30m
12h00m
Seguido de

Cerimónia oficial de apresentação das equipas, no Jamor
Primeiro encontro de singulares
Segundo encontro de singulares

Sábado, 10 de Julho - “Regresso à Davis”
10h00m
15h00m

Pro-Am com ex-jogadores portugueses da Taça Davis
Encontro de pares

Domingo, 11 de Julho – “Dia da Selecção”
12h00m
Seguido de

Terceiro encontro de singulares
Quarto e último encontro de singulares

Durante a eliminatória, estará patente uma exposição da autoria do jornalista Norberto Santos,
subordinada à história da participação portuguesa na Taça Davis.

2.a eliminatória do Grupo II da Zona Europa-África da Taça Davis
PORTUGAL-CHIPRE

Duelo decide presença na terceira eliminatória
O Jamor volta a ser o palco da festa do ténis. Apurado na Maia para a segunda
eliminatória da Taça Davis by BNP Paribas, Portugal enfrenta, agora, o Chipre no mítico
“Court” Central do Centro Desportivo Nacional do Jamor, com uma das melhores
selecções de sempre a defrontar a equipa cipriota que não conta com Marco Baghdatis.
A selecção de Portugal não joga no Jamor desde 2005, quando enfrentou a Argélia.
Recentemente, Frederico Gil disputou, com sucesso, a meia-final do Estoril Open, com
o Central completamente abarrotado, pelo que as recordações daquele recinto são as
melhores.
O seleccionador nacional, Pedro Cordeiro, convocou Frederico Gil, Rui
Machado, Leonardo Tavares e João Sousa, os mesmos tenistas que estiveram nos
dois embates com os cipriotas, em 2008, no Porto, e 2009, em Nicósia.
Portugal vai receber o Chipre, de 9 a 11 de Julho, na segunda eliminatória do Grupo II
da Zona Europa/África da Taça Davis. Será, portanto, o terceiro confronto entre as
duas selecções em três anos seguidos e deste embate, na terra batida do mítico “Central”
do Complexo Desportivo do Jamor, resultará a vantagem para uma das nações, uma vez
que as duas somam uma vitória cada.
No primeiro confronto, em 2008, no Lawn Tennis Club da Foz, no Porto, Portugal
“cilindrou” os jogadores do Chipre, por 5-0, enquanto no ano passado, em Nicósia, a
equipa cipriota, com Marcos Baghdatis, finalista do Open da Austrália em 2006, venceu,
por 3-2.

Ganhando Portugal, como se espera, a selecção portuguesa terá pela frente a Estónia ou
a Bósnia e Herzegovina na derradeira eliminatória de promoção ao Grupo I da Zona
Europa/África da Taça Davis by BNP Paribas.
Bilhetes para confronto com Chipre disponíveis
Os bilhetes para esta eliminatória estão já à venda. Os ingressos podem ser adquiridos na
ticketline (www.ticketline.pt) e nas lojas FNAC, Worten e Corte Inglês, estando disponíveis
em duas modalidades: bilhete diário e "pack" (três dias).
Preços do bilhete diário - Federados: 8 €; Não federados: 12 €; Federados menores de 18
anos e maiores de 65: 4 €; Não federados menores de 18 anos e maiores de 65: 8 €.
Preço do “pack” - Federados: 15 €; Não federados: 20 €; Federados menores de 18 anos e
maiores de 65: 7,50 €; Não federados menores de 18 anos e maiores de 65: 15 €.
Para alunos de Clubes e de Escolas de Ténis, a Federação Portuguesa de Ténis distribui
gratuitamente passes, que deverão ser solicitados através do preenchimento de uma ficha
inserida na página oficial da FPT, que deve ser enviada para a federação - geral@fptenis.pt
Este endereço de e-mail está protegido contra spam bots, pelo que o JavaScript terá de estar
activado para que possa visualizar o endereço de email - até às 17 horas de 5 de Julho.
TAÇA DAVIS NO FACEBOOK
A Taça Davis já está no facebook, oferecendo a possibilidade ao utilizador de
acompanhar todas as novidades em primeira mão. Para aderir, basta ter activa uma conta
no facebook (www.facebook.pt) e, à distância de um clique, pode ficar conectado ao
perfil da Taça Davis, tendo ainda a possibilidade de se tornar fã da Taça Davis 2010.

REGULAMENTO DA PROVA
Horários
Os horários de começo e término dos encontros devem ser organizados de forma a que
o programa diário possa ser concluído, em condições razoáveis. Deve haver um
mínimo de 22 horas entre o início do primeiro encontro do dia e o início do encontro
do segundo dia. Deve haver, também, um mínimo de 20 horas entre o início do
encontro do segundo dia e o início do primeiro encontro do terceiro dia, ou último dia.
O programa de singulares deve ser organizado de forma a haver oito horas de luz solar
para jogar (cinco horas para o par). Exceptuam-se os casos em que tenha sido
previamente decidido jogar com iluminação artificial ou em pavilhão. A hora a que os
encontros terminam deve ser fixada no início de cada dia, por consenso entre os dois
capitães, ou pelo Juíz-Árbitro em caso de desacordo entre aqueles. É dever do JuízÁrbitro terminar o encontro à hora previamente fixada. Contudo, pode prolongar o
encontro se, na sua opinião, este puder ser concluído em tempo razoável.
Ordem dos Encontros
De acordo com os regulamentos da prova, a ordem dos encontros deve ser aseguinte:
Primeiro dia (sexta-feira)
O número um de Portugal frente ao número dois do Chipre, e o número dois de
Portugal contra o número um do Chipre.
A ordem desses dois encontros é ditada por sorteio realizado no dia anterior.
Segundo dia (sábado)
Par
Terceiro dia (domingo)
O número um de Portugal contra o número um do Chipre, seguido do encontro entre
o número dois de Portugal e o número dois do Chipre.

Tie - Break
O sistema de tie-break é utilizado em todas as partidas, com excepção da quinta.

Vencedor encontrado antes do último encontro
Se a eliminatória ficar decidida após o encontro de pares, ou o terceiro singular, o
restante encontro pode ser jogado à melhor de três partidas, mediante acordo entre os
dois capitães. Em caso de discordância, compete ao Juíz - Árbitro a decisão final. O tiebreak deve ser utilizado com excepção do terceiro set, a menos que os capitães acordem
de outra forma e tal seja anunciado antes do encontro.
Substituição dos jogadores (terceiro e quarto singulares)
O capitão pode alterar a nomeação dos jogadores para os terceiro e quarto singulares.
O substituto tem de ser escolhido entre os jogadores seleccionados para a eliminatória
e que não competiram nem foram nomeados para o primeiro ou segundo encontro de
singulares.
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