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REGULAMENTO CIRCUITO INTERESCOLAS 2020
1. A Associação Ténis Lisboa pretende promover durante o ano de 2020, um circuito de
provas, destinadas aos alunos das escolas dos clubes;
2. O circuito pretende promover o convívio entre escolas, permitindo a que todos os
praticantes adultos das mesmas, possam jogar com outros praticantes do seu nível;
3. A inscrição no circuito é feita pela escola, mediante o preenchimento da ficha de
equipa. A inscrição permite à escola participar no circuito e caso queira, organizar uma
das provas. O valor da inscrição da escola é de 30€;
4. Cada escola pode inscrever o nº que quiser de praticantes na sua equipa e dos dois
géneros;
5. Mediante o número de escolas inscritas, podem ser criadas zonas de Competição;
6. A criação destas zonas, pretende encurtar as distâncias de deslocação das equipas
para as provas;
7. As provas são organizadas pelos clubes/escolas e podem ser nas vertentes de
singulares, pares ou ambas. As provas são disputadas no sistema competitivo que
cada organizador definir;
8. Cada clube após a atribuição da prova, deve fazer um regulamento da mesma;
9. No final da prova, o clube organizador deve promover uma entrega de
prémios/convívio para todos os participantes;
10. O organizador pode cobrar como valor máximo de inscrição na prova, 15€ por atleta;
11. Em cada prova, para apuramento da escola vencedora, conta os 5 melhores resultados
obtidos pelos seus atletas;
12. Mediante o número de zonas criadas, após o término do circuito, será organizado no
Centro de Ténis de Monsanto, uma prova com as equipas vencedoras de casa zona;
13. Esta prova será disputada em singulares e/ou pares. Os sistemas serão definidos
mediante o nº de atletas participantes;
ASSOCIAÇÃO DE TÉNIS DE LISBOA  Instalações Municipais de Monsanto 1300 – 054 LISBOA
Telefone: 213 660 827  Fax: 213 638 623  atl@atenislisboa.pt  www.atenislisboa.pt  NIPC/NIF 501 117 660
facebook/atenislisboa  twitter/atenislisboa  instagram/atenislisboa

-2-

14. Os alunos das escolas que foram federados como jogadores, e que pretendam
participar no circuito, podem faze-lo, desde que não participem em nenhuma prova
oficial;
15. Se um jogador participar em provas oficiais e no circuito Inter Escolas, o clube que
representa é eliminado do circuito. A eliminação de uma equipa, não isenta a mesma
de organizar uma etapa do circuito, caso essa etapa já lhe tenha sido atribuída.
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