REGULAMENTO
CIRCUITO ATL / LADIES DOUBES 2022
1. A Associação Ténis de Lisboa (ATL) organiza durante o ano 2022, o circuito ATL Ladies Doubles, este será
disputado em pares femininos, num escalão único.
2. O circuito é composto por 4 etapas.
3. Cada etapa será disputada num Clube a indicar pela Associação Ténis Lisboa.
4. Nas Etapas, serão distribuídos prémios de participação a todas as jogadoras, no final de cada competição,
na entrega de prémios, será oferecido um cocktail.
5. Todas as atletas devem estar federadas, mas não obrigatoriamente como jogadoras, podem estar
federadas como praticantes.
6. As inscrições serão aceites até às 20 horas de quinta-feira anterior ao dia da prova. Deve constar
obrigatoriamente os seguintes dados: nome, número de licença FPT, clube que representa, data de
nascimento, contacto telefónico e e-mail, podendo ser realizadas pelo e-mail arbitragem.atl@gmail.com.
7. A inscrição para a prova terá o valor de 18,00 € por atleta.
8. O sorteio será realizado no dia da prova (Sábado) às 13H30, com as jogadoras presentes no clube.
9. Os pares são sorteados.
10. Os encontros serão disputados à melhor de 1 short set ou 1 super tiebreak (depende do nº de inscritas).
11. Em cada encontro haverá um período de 5 minutos para aquecimento dos jogadores.
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12. O tempo de tolerância para o início dos encontros é de 15 minutos, sendo marcada “Falta de
Comparência” após terminado esse período de tempo.
13. A prova será regida pelas “Regras e Regulamentos” em vigor da FPT, sendo aplicado o “Código de
Conduta” da mesma entidade.
14. O Juiz-Árbitro e o Diretor da prova será indicado pelo clube organizador.
15. Todos os casos omissos no presente regulamento serão devidamente apreciados e decididos pelo JuizÁrbitro e pelo Diretor da prova.

A Organização
Associação de Ténis de Lisboa
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