ATL PRO TOUR 2022
– REGULAMENTO –

1. O ATL Pro Tour é um circuito de provas oficiais com prémio monetário e é
propriedade exclusiva da Associação de Ténis de Lisboa (ATL). Tem todos os seus
direitos reservados e é da inteira responsabilidade da ATL a definição das suas
normas de funcionamento.

2. O ATL Pro Tour contará com 3 provas organizadas pela ATL, bem como por outras
organizadas por clubes filiados na ATL, desde que atribuam um prémio monetário
igual ou superior a 1000 Euros.

3. Todas as provas serão regidas pelo Regulamento Geral de Provas em vigor definido
pela Federação Portuguesa de Ténis (FPT), nomeadamente a distribuição dos
respectivos prémios monetários.

4. A pontuação nas provas será a seguinte ,que dará origem à classificação do circuito
e acesso ao Masters.
1ª ronda 1 ponto
2ª ronda 4 pontos
3ª ronda 8 pontos
4ª ronda 15 pontos
Finalista 20 pontos
Vencedor 25 pontos
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5. O acesso ao Masters será definido pelo total de pontos adquiridos em todas as
provas do ATL Pro Tour 2021, apurando-se as 08 melhores jogadoras em singulares
femininos e os 08 melhores jogadores em singulares masculinos.

6. Todas as informações sobre o circuito estarão disponíveis em www.atenislisboa.pt,
bem como nos respectivos websites dos clubes organizadores.

7. Todas as provas terão um regulamento específico próprio, que poderá e deverá ser
consultado para os devidos efeito.

8. É obrigatória a apresentação de recibo para o recebimento do respectivo prémio
monetário.

9. Os casos omissos a este regulamento serão apreciados pela ATL.
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