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COMUNICADO N.º2 
ÉPOCA 2019/20 

 
 
 

1. INSCRIÇÃO CAMPEONATO DISTRITAL EQUIPAS SENIORES 

  
1.1 Estão abertas as inscrições para os Campeonatos Distritais de Equipas Seniores Masculinas 

e Femininas; 
 

1.2 As provas serão disputadas a 2 voltas (casa/fora), preferencialmente às sextas-feiras pelas 
21H, podendo os clubes em acordo alterar as datas com conhecimento e aprovação da 
ATMC para o email atmcoimbra@sapo.pt . 

 

1.3 Dependendo do número de equipas inscritas, a ATMC poderá dividir o campeonato em 
duas séries (Zona Este e Zona Oeste por proximidade geográfica). 
 

1.4 Os jogos serão disputados de acordo com o sistema Swaythling Modificado; 
 

1.5 As inscrições terminam no dia 22 Setembro de 2019, bastando para isso responder a este 
email. 
 

1.6 O prazo regulamentar de entrega dos boletins devidamente preenchidos é de 2 dias úteis, 
para o email atmcoimbra@sapo.pt .  Desde que o boletim esteja devidamente assinado 
pelos responsáveis dos Clubes intervenientes, e que a cópia do mesmo esteja visível, não é 
necessário enviar o original por correio. (Esta medida evita que os Clubes gastem 
fotocópias desnecessárias e tenham custos de CTT). 
O envio de boletins que não respeite o anteriormente previsto será da inteira 
responsabilidade do Clube expedidor pelo que um eventual extravio dos CTT não vincula a 
ATMC. 
Os resultados devem ser dados num máximo de 24 horas no grupo de facebook da ATMC 
https://www.facebook.com/groups/927822953916844/ colocando obrigatoriamente a 
foto do Boletim de Jogo, e se pretenderem das equipas, ou ainda por sms para o nº 
966211091. 
 

1.7 A bola a utilizar em todas as provas associativas será a bola de plástico Butterfly S40+ *** 
de cor branca. No Campeonato Distrital de Equipas Seniores, os clubes participantes irão 
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receber, sem custos, 6 bolas para os jogos que realizarem na condição de visitados. A 
entrega irá realizar-se antes do início do campeonato. 
 

1.8 Tendo em conta que esta Associação não tem Regulamento Geral e Disciplinar próprio, 
aplica-se o Regulamento Geral da FPTM e o Regulamento Disciplinar da FPTM. 

 

1.9 Na data prevista para o início do campeonato (4 Outubro 2019), todos os atletas que 
jogarem a 1ª jornada, terão de estar devidamente inscritos e filiados na plataforma da 
FPTM. Visando a aposta da ATMC nos escalões mais jovens, os clubes poderão apresentar 
atletas cadetes e juniores não estão aptos para competir em Seniores. Contudo, alertamos 
para o facto de nessas condições não estarem cobertos pelo Seguro da FPTM. 
 

 
 

 
Coimbra, 12 de Setembro de 2019 
 
A DIREÇÃO 
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