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REGULAMENTO 

CLASSIFICAÇÃO REGIONAL DE ATLETAS “RANKING” 

 

1 - A Classificação Regional de Atletas consistirá em colocar os jogadores pela ordem que 

corresponda aos seus méritos desportivos, tomando como base os resultados obtidos durante uma 

Época Desportiva.  

2 - As normas aqui estabelecidas, destinam-se a classificar os atletas nas classes de Sub 11, Sub 13, 

Sub 15, Sub 19 e Seniores de ambos os sexos, que se encontrem devidamente filiados na A.T.M.A. e 

desde que participem em uma ou mais provas das que constam neste Regulamento. 

 3 - Qualquer atleta que participe numa competição e numa classe que não seja a sua, irá pontuar na 

classe em que optou por competir, podendo ter classificações distintas nas diversas classes dentro da 

mesma Época Desportiva.  

4 - Cada classe terá Classificação Regional Final de Atletas desde que, na respetiva classe, sejam 

efetuadas três ou mais provas durante a mesma época desportiva. 

5- As provas por equipas não contam para a Classificação Regional de Atletas; 

6 - Para a Classificação Regional de Atletas contarão as seguintes provas:  

Provas Individuais: 

 • Torneio de Abertura  

• Campeonato Regional Absoluto  

• Campeonatos Distritais Individuais  

• Torneios Abertos que se realizem na área de jurisdição da A.T.M.A., homologados pela mesma, e 

que não contem para a Classificação Nacional de Atletas  

• Torneio de Encerramento  

6.1 - O Atleta que não comparecer à Cerimónia Protocolar de uma Prova Individual em que se 

classifique nos quatro primeiros lugares, e que tenha direito a troféu, perde os pontos angariados nessa 

mesma Prova.  

7 - Os atletas serão classificados através de um sistema de pontos que passamos a especificar. 

7.1 - Em torneios com fase de grupos: 

 

Grupo de 5  Grupo de 4  Grupo de 3 

Classificação Pontuação  Classificação Pontuação  Classificação Pontuação 

1º Lugar 40 Pontos  1º Lugar 40 Pontos  1º Lugar 40 Pontos 

2º Lugar  30 Pontos  2º Lugar  30 Pontos  2º Lugar  30 Pontos 

3º Lugar 20 Pontos  3º Lugar 20 Pontos  3º Lugar 20 Pontos 

4º Lugar 10 Pontos  4º Lugar 10 Pontos  

5º Lugar 5 Pontos   
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7.2 – Em torneios com o apuramento no modelo suíço cada vitória dará ao jogador 10 pontos.  

• Ex: Atleta x alcança 2 vitórias = 20 pontos; 

• Ex: Atleta y alcança 5 vitórias = 50 pontos. 

7.3 – No Mapa final o atleta obtém 20 pontos por cada eliminatória que passar. No mapa abaixo, 

poderemos ver o exemplo da classificação final dos atletas que fiquem nas posições onde estão os 

pontos. Ou seja, o atleta vencedor ganha 60 pontos, os atletas das meias-finais ganham 40 pontos, etc: 

 

Pos. 
ATLETA Clube 

         

1 - 
      20 Pontos       

2 - 
           40 Pontos    

              

3 - 
                 

4 - 
       20 Pontos       60 Pontos 

                

5 - 
      20 Pontos         

6 - 
                

                

7 - 
            40 Pontos    

8 - 
       20 Pontos       

 

7.4 – A classificação do atleta no torneio corresponderá à soma dos pontos obtidos na fase de grupos / 

sistema suíço com os do mapa final. 

7.5 – Os mapas de consolação não contam para o ranking regional de atletas. 

7.6 – Na realização do Torneio Abertura, a ATMA terá em conta a classificação final do ano transato 

para a realização da fase grupal / sistema suíço. 

7.7 – A pontuação é reiniciada no início de cada Época desportiva.  

8 - Em caso de igualdade de pontuação entre dois ou mais atletas não haverá lugar a desempate, 

ocupando os jogadores as mesmas Classificações. 

9 - O Clube que tenha motivos para discordar da pontuação atribuída a um ou mais Atletas, poderá 

reclamar por escrito junto da A.T.M.A., até ao 10º dia a contar da data do Comunicado Oficial onde 

conste a classificação em dúvida.  
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9.1 - Passado que seja o prazo anteriormente indicado sem qualquer reclamação por parte dos 

interessados, a Classificação será homologada.  

10 - As Classificações Regionais serão atualizadas Prova a Prova e publicadas, dentro dos dez dias 

seguintes à mesma. 

11 – As Entidades organizadoras das provas, têm 5 dias para fornecer à ATM Algarve, as 

Classificações Finais das provas que organizarem. Se tal não for cumprido, a penalização passará pela 

não homologação da mesma.  

12 - No final de cada Época, o atleta mais pontuado em cada classe receberá um troféu oferecido pela 

A.T.M.A.  

13 - Os casos omissos no presente Regulamento serão decididos pela Direção da A.T.M.A, tomando 

em conta o parecer do Diretor Técnico Regional. 

 

 Faro, 30 de Agosto de 2022  

ATM ALGARVE 

D.T.R. Nuno Fernandes 

 


