Regulamento Específico ATL
Campeonato Regional Equipas 2016-2017
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GRUPO JUVENIL – Cada fase (grupos) vai ter a duração de 2 fins-de-semana. Um encontro no Sábado (primeira
jornada), um encontro no Domingo (segunda jornada) e um encontro no Sábado seguinte (terceira jornada) O
segundo Domingo será a data reservada para terminar encontros que tiveram que ser adiados. Apenas são
considerados adiados encontros por motivos de chuva ou equipas com atletas na seguinte prova, Winter CUP.
As finais (atribuição 1º, 2º, 3º e 4º) serão disputadas no CT Monsanto.
Os encontros são disputados em casa e fora mediante o escalonamento dos grupos.
GRUPO SÉNIOR – Cada fase (grupos) vai ter a duração de 4 fins-de-semana. Os três primeiros para os encontros
calendarizados e um fim-de-semana extra para terminar jogos em atraso/adiados.
Apenas são considerados adiados encontros por motivos de chuva. Tentar marcar para a primeira data
disponível para ambas as equipas (ex. feriado a meio da semana ou caso não exista, para o ultimo, quarto fim de
semana).

GRUPO VETERANO – Cada fase (grupos) vai ter a duração de 4 fins-de-semana. Os três primeiros para os
encontros calendarizados e um fim-de-semana extra para terminar jogos em atraso/adiados.
Apenas são considerados adiados encontros por motivos de chuva. Tentar marcar para a primeira data
disponível para ambas as equipas (ex. feriado a meio da semana ou caso não exista, para o ultimo, quarto fim de
semana).
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A entrega dos boletins de encontro tem de ser feita na ATL, até terça-feira (inclusive), após a data da realização
do encontro.
Pode ser feita por mail, obrigatório boletim digitalizado (formato .pdf) e validado por confirmação de receção.
Não serão aceites boletins no formato (.jpeg; .gif; .bmp; etc.) Existe um modelo de boletim em Excel que é
fornecido aos clubes com a documentação.
Após fim do prazo acima referido, se o boletim não for entregue, a equipa visitada perde o encontro por FC.
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Mediante a possibilidade de coincidência de calendário dos escalões em prova, ter em atenção a constituição
das equipas para garantir a existência de atletas suficientes para todas as provas.
Ex. atletas do grupo juvenil que também estão inscritos em seniores.
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Só serão aceites a sorteio as equipas que cumpram com os requisitos dispostos no RGP.
As licenças dos atletas têm de estar válidas e acessíveis para confirmação no site da FPT á data do sorteio.
Em caso de falta de confirmação no site será solicitado ao clube o comprovativo da renovação/nova inscrição
desses atletas.

5 – As meias-finais serão disputadas em casa da equipa que fica em primeiro no seu grupo de apuramento.

6 - A final e o apuramento do 3º e 4º classificado será realizada no complexo desportivo de Monsanto.
7 – Todos os escalões serão jogados com meias-finais, final e 3º e 4º classificado.

Li e aceito as diretrizes acima descritas bem como o RGP Equipas da FPT.

Responsável ____________________________________________Clube__________________
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