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REGULAMENTO GERAL DE PROVAS 

 

1- Todos os torneios organizados pela ATMA ou por clubes filiados na mesma, que não 

contem para o ranking nacional, contam para o Ranking Regional de Atletas. 

2- A fase de apuramento pode ser feita através do sistema suíço ou de grupos, sendo que 

os clubes são informados do modelo a adotar no Regulamento da prova em questão. 

3- Cada Clube pode inscrever o número de atletas que entender. Sendo que o preço por 

atleta pode ser consultado na Tabela de Preços da ATMA, ou no regulamento do 

próprio torneio. 

4- As inscrições devem ser feitas até sete dias antes do dia da prova. Sendo que nenhuma 

inscrição será aceite após essa data. As mesmas devem ser enviadas para o email da 

ATMA – tecnica@atmalgarve.com 

5- As inscrições devem ser pagas, na totalidade, pelos clubes, até o dia anterior ao 

torneio. 

6- Os sorteios serão realizados quatro dias antes do dia da prova. 

7- Os jogadores têm 5 minutos para estarem na mesa, assim que forem chamados, ou 

será declarada falta de comparência.  

8- As bolas a utilizar nos torneios são as oficializadas pela F.P.T.M. para a presente 

época, e a sua apresentação é da responsabilidade dos atletas. 

9- Os atletas a competir deverão estar equipados de acordo com as Regras da I.T.T.F. 

10- Os jogadores que não estiverem a jogar deverão arbitrar os jogos dos colegas. 

11- Quando um Delegado julgar ter motivos para protesto, deverá declará-lo no verso do 

Boletim de Jogo, antes de o mesmo ser entregue à Comissão Técnica. 

12- Os protestos s/ arbitragem serão apreciados pelo Diretor Técnico, o qual emitirá a 

decisão final. 

13- O Regulamento Geral de Provas pode ser adaptado ao longo da Época. 


