
Centro Regional de Treino 
	

Utilização das Instalações de Monsanto pelos Clubes ATL (2ª a 6ª): 
 
 

1. Este regulamento é destinado aos Clubes que tenham atletas referenciados nas 
Seleções Nacionais e Regionais nos escalões de sub10, sub12, sub14, sub16, 
sub18, seniores, femininos e masculinos. 

 
• O número de atletas referenciado será apresentado numa lista específica, 

enviada aos clubes até ao final de Outubro. Esta será atualizada em função 
das atividades do respetivo escalão realizadas no ano em curso, a 1 de 
Janeiro do ano seguinte. 

 
• Critérios de seleção: 

 
I. Os 10 primeiros rapazes do ranking Mini Tour (10) 

II. As 5 primeiras raparigas do ranking Mini Tour (10)  
III. Convocados Seleções Nacionais e Regionais (12-14-16-18-Senior) 
IV. Convocados Encontros Competitivos Regionais (12-14-16-18-

Senior) 
V. Convocados Estágio Nacional (12-14-16-18-Senior) 

VI. Lista de Referenciados no CAR (12-14-16-18-Senior) 
VII. TOP TEN de Lisboa (12-14-16-18-Senior) 

VIII.  Semi-Finalistas, Finalistas e Campeões de Campeonatos Nacionais e 
Regionais (12-14-16-18-Senior) 

 
 

2. Os Clubes podem marcar campos em Monsanto, de acordo com a sua 
classificação/ATL: 

  
– Clubes Platina – 4 blocos por semana (máximo 2 por dia);  
– Clubes Ouro – 3 blocos por semana (máximo 2 por dia);  
– Clubes Prata – 2 blocos por semana (máximo 2 por dia);  
– Clubes Bronze – 1 bloco por semana. 
 
Nota: 6 Blocos de marcações:  
9h-10.30h; 10.30h-12h: 2 cobertos ou campos ar livre 
15h-16.30h; 16.30h-18h: 2 cobertos ou campos ar livre 
18h-19.30h; 19.30h-21h: 1 coberto ou campos ar livre 

 
 
 
 
 



3. Os Clubes deverão marcar sempre os campos 72h antes da data de utilização, 
(entre as 8h e as 20h), para a receção do Centro de Ténis de Monsanto 
(centrotenismonsanto@gmail.com), e deverão esperar pela confirmação do 
mesmo. A marcação só ficará concluída após o recebimento deste e-mail.  
 

4. Os atletas da lista terão que assinar no dia do aluguer, com apresentação do 
cartão de cidadão.  
 

5. As reservas terão o procedimento de aluguer dos courts normal com 48h de 
antecedência, para os clubes, treinadores, e público no geral. 

 
6. Se o Clube faltar a uma marcação, terá de pagar o preço do aluguer do court. As 

desmarcações deverão ser feitas com 24h horas de antecedência. Tudo via e-
mail, para o centrotenismonsanto@gmail.com. 

 
7. Havendo Clubes em lista de espera, estes serão sempre avisados pelo Centro de 

Ténis de Monsanto quando ocorrerem desmarcações. 
 

8. As marcações poderão estar condicionadas a eventos realizados pela Associação 
de Ténis de Lisboa. 

 
9. Campos para marcações: Cobertos: 6 e 7, rápidos: 4 e 5; terra batida: central e 

11. 
 
 

10. Preço dos Courts: Pagamentos serão feitos antes da utilização 
• Coberto: 6€/hora 
• Ar Livre: 4€/hora 
• Luz: 4€/hora 
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