Campeonato Nacional de Equipas Juvenis
– Fase Regional ATL 2016-2017 Circular para Inscrições
A Associação de Ténis de Lisboa vai organizar mais uma Fase Regional do Campeonato Nacional de
Equipas Juvenis.
O modelo adotado para a realização deste Campeonato é o seguinte:
- As séries ficam confinadas a um número mínimo de 3 e a um máximo de 5 equipas. No grupo
juvenil os atletas só podem representar 1 escalão no respetivo grupo. A prova será aberta, sem
limite do número de equipas por clube.

•

Sub10:

Este Campeonato irá ser disputado com regras próprias no fim-de-semana de 14 e 15 de
Janeiro de 2017. Serão 2 singulares (masculino e feminino) e um par misto. A menina
pode repetir em modalidade diferente. As equipas terão de ter 2 rapazes e uma rapariga.
Os encontros serão disputados através de um set curto, na fase de grupos, e um set
curto ou á melhor de 3set´s curtos na fase de eliminatórias. Tudo dependerá do nº de
inscritos. As bolas serão as verdes.
•

Sub12:

As equipas de sub12 serão mistas formadas no mínimo por 5 elementos, e um máximo de 15,
sendo permitida a repetição de uma jogadora em modalidade diferente. Os encontros serão
disputados á melhor de 2 singulares femininos, 2 singulares masculinos e 1 par misto. Os
singulares são á melhor de 3 set’s. Os pares são à melhor de 2 set’s com ponto de ouro e
1 super tie-break. Os sub12 só podem jogar sub12 ou sub14 (masculinos), e sub12, sub14 ou
sub16 (femininos).
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•

Sub14, sub16, sub18:

As equipas serão formadas no mínimo por 3 atletas no feminino e 4 atletas no masculino e um
máximo de 15 atletas em ambos os géneros. É permitida a repetição de três jogadores em
modalidades diferentes no género masculino, enquanto no feminino apenas será permitida a
repetição de uma jogadora.
Os encontros serão jogados á melhor de 3 singulares e 2 pares no masculino e 2 singulares e 1 par
no feminino. Os singulares são á melhor de 3 set’s. Os pares são à melhor de 2 set´s com
ponto de ouro e 1 super tie-break.

1. INSCRIÇÕES: 10 a 21 de Outubro de 2016 até às 16:00 horas na A.T.L.
2. CAMPEONATOS:

Sub10
Sub14
Sub16
Sub18

Mistos
Masculinos
Masculinos
Masculinos

Sub12 Mistos
Sub14 Femininos
Sub16 Femininos
Sub18 Femininos

3. PEDIDO DE INSCRIÇÃO:
a) Taxa de inscrição: Equipas Juvenis – €30,00 (trinta euros).
b) Taxa de filiação do clube referente ao ano de 2017.

c) Boletim de inscrição da equipa devidamente preenchido, e
legível, (caso não se verifique tal situação a inscrição não é
aceite).
4. SORTEIO: 26 de Outubro de 2016 às 11 horas.
5. DATAS PREVISTAS:
As datas poderão sofrer alterações, consoante o número de equipas participantes.
Inicio: 05 de Novembro de 2016

Fim: 26 de Março de 2017

6. CABEÇAS-DE-SÉRIE
Nas fases com duas ou mais séries serão designados cabeças-de-série, um para cada série. Serão
cabeças-de-série as equipas cujos somatórios das classificações dos seus três jogadores mais
classificados sejam os mais baixos.
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7. CLASSIFICAÇÃO
A classificação a utilizar para a Fase do Campeonato Regional é a que vigora á data do sorteio. Se
a nova classificação de 2016 entrar em vigor durante esta fase, será comunicada aos clubes para
alterarem os seus atletas, caso seja necessário.

8. LICENÇAS FEDERATIVAS
Apenas são considerados inscritos na equipa, os jogadores que até à data do sorteio para o início
da prova se encontrem devidamente legalizados.

10. COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO
email: arbitragem.atl@gmail.com
web: http://www.atenislisboa.pt
O meio de comunicação escrita privilegiado para os Inter-Clubes é o correio eletrónico (email).
Tem como objetivo promover a utilização dos meios eletrónicos como uma das principais formas de
comunicação da A.T.L., reduzindo ao mínimo essencial a circulação e o consumo de papel.
O endereço de email acima mencionado será o meio preferencial para qualquer assunto relacionado
com os Inter-Clubes.
As equipas inscritas deverão sempre que possível indicar um endereço de email válido que será
utilizado durante os Inter-Clubes.
No Web Site da A.T.L. estará disponível o boletim de inscrição oficial, onde poderá ser feito o
download, e enviado por email.
Toda a informação referente aos Campeonatos Nacionais por Equipas está disponibilizada no web
site da A.T.L..
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CAMPEONATO NACIONAL DE EQUIPAS JUVENIS - ATL 2017
- BOLETIM DE INSCRIÇÃO CATEGORIA:

MASC.

FEM.

CLUBE:
LOCALIZAÇÃO:
SUPERFÍCIE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL DO CLUBE:
NOME DO RESPONSÁVEL:
E-MAIL:

TEL 1.:

TEL 2.:

HORÁRIO PREFERÊNCIAL (JOGOS EM CASA
SÁBADO):

HORÁRIO PREFERÊNCIAL (JOGOS EM CASA
DOMINGO):
NOTA: Em anexo deve apresentar, Director Desportivo e carta de autorização de utilização do campo, quando for caso disso.

- CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA NOME

N.º LICENÇA

CLASSIFICAÇÃO

DATA NASCIMENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

INSCRIÇÕES: De 10 de Outubro a 21 de Outubro de 2016
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