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Regulamento 

 

HORÁRIO DAS PROVAS 

Seniores Masculinos - 3º Escalão 10,00 horas 

Seniores Masculinos - 2º Escalão 12,00 horas 

Seniores Masculinos - 1º Escalão 14,30 horas 

Seniores Femininos 15,30 horas 

 

INSCRIÇÕES 

Podem participar neste Torneio, atletas filiados no LAZER E DESPORTO PARA TODOS, 

com Licença Desportiva. 

Para efeitos de filiação e de modo a que seja possível participar no Torneio, deverão os 

interessados, obter a sua inscrição na F.P.T.M – Departamento Lazer e Desporto para 

Todos, no máximo, até quatro (4) dias antes da data de realização da prova. 

Os participantes obrigam-se a cumprir o disposto nas Normas Especificas da modalidade 

e no Código Desportivo da F.P.T.M.- Lazer e Desporto para Todos em vigor. 

Pode a organização exigir, no ato da inscrição, documento comprovativo (emitido pela 

Federação ou Associação da modalidade), de que os atletas não estão incursos nesta 

disposição. 

As inscrições devem ser feitas no impresso que se anexa, onde deverá ser indicado o 

NOME DESPORTIVO do concorrente, com a indicação do Clube que representa bem 

como a categoria onde se inscreve. 

Todos os participantes, no dia de realização das provas, devem fazer-se acompanhar 

pelo documento identificativo  
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DATA DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições devem ser feitas por escrito até 6 de março de 2018 e enviadas para: 

ctmvilareal@gmail.com 

 

 A confirmação das inscrições será efetuada através dos meios de comunicação habituais 

(mail, telefone). 

Contactos: 916 443 188 (Nelson Madeira) 

 

CUSTO DAS INSCRIÇÕES 

INDIVIDUAL: 5 € 

EQUIPAS:  5 € 

 

O pagamento das inscrições é obrigatório, independentemente da participação ou 

ausência. 

 

 SORTEIOS 

Os sorteios serão realizados na Sede da F.P.T.M, pelos elementos do Lazer. 

 Na conceção dos mapas das diferentes provas seguir-se-á o estipulado no regulamento 

geral da F.P.T.M.- Lazer e Desporto para Todos. 

 A organização afixará no pavilhão, em lugar bem visível e acessível, os mapas referentes 

a cada uma das provas, os quais irão sendo mantidos atualizados, para que os 

interessados possam seguir o desenrolar do torneio. 

O resultado dos sorteios será enviado por e-mail para os clubes inscritos e para as 

respetivas Associações 
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PRÉMIOS 

Seniores Masculinos (1º, 2º e 3º Escalão): 

Taça do 1º ao 4º classificado e Troféu do 5º ao 8º classificado 

Seniores Femininos: 

Taça à 1ª classificada e Troféu da 2ª à 4ª classificada 

Equipas Masculinos 1º,2º,3º escalão: 

 Taça da 1º à 5º classificada 

Equipas Femininos: 

 Taça 1º e 2º classificada 

 

INFORMAÇÕES 

O Pavilhão encontra-se à disposição dos participantes quinze minutos antes do início da 

prova. 

Os Delegados dos clubes participantes devem estar presentes quinze (15) minutos antes 

dos horários indicados para o início das provas, a fim de comunicarem à mesa do Júri 

quais os concorrentes que não estarão presentes. 

 Há uma tolerância de dez (10) minutos para todos os concorrentes, após a chamada 

para o início da prova 

Todos os Atletas se devem apresentar devidamente equipados (camisola, calções e 

sapatos de ténis). 

As bolas a utilizar neste Torneio são da responsabilidade dos concorrentes, não podendo 

constituir alegação para a não realização das partidas. 

 As provas dos Torneios de Master Ranking List devem observar a Regulamentação 

publicada pela F.P.T.M – LAZER E DESPORTO PARA TODOS devendo, qualquer anomalia, 

ser resolvida no local da Prova. 

Vila Real, 27 de fevereiro de 2018 

A Organização 

CTM Vila Real 




