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COMUNICADO N.º3 
ÉPOCA 2021/22  

 
1. ABERTURA DE INSCRIÇÕES NO 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 Lusitano, sendo a classificação feita 
por pontos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O sistema de pontuação, para efeitos de tabela classificativa, será conforme segue: 
Vitória por 4-0, 4-1 ou falta de comparência = 4 pontos 
Vitória por 3-2 = 3 pontos 
Derrota por 3-2 ou Empate = 1 ponto 
Derrota por 4-0 ou 4-1 = 0 pontos 
Derrota por falta de comparência = - 3 pontos 
 

1.5 As inscrições terminam no dia 25 setembro de 2021, bastando para isso responder a este 
email. 
 

1.6 Os resultados devem ser comunicados 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 ou Whatsup 
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para o nº 966211091. 
 

1.7 O prazo regulamentar para o clube visitado de entrega do boletim correctamente 
preenchido 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. Os boletins dos jogos originais deverão ficar em posse do clube 
visitado, que deverá facultar o mesmo à ATMC caso seja solicitado. 

 

1.8 Poderão ser aceites pedidos de alteração dos encontros caso haja acordo entre ambos os 
intervenientes, no entanto, deverá ser comunicado para o e-mail atmcoimbra@sapo.pt   
até 2 dias anteriores à data de realização dos mesmos. Os encontros referentes às últimas 
duas jornadas não podem ser alterados, a não ser que sejam autorizados pela ATMC por 
não influência no resultado de relevo na tabela classificativa. 
 

1.9 A bola a utilizar em todas as provas associativas será a bola de plástico Butterfly R40+ *** 
de cor branca. No Campeonato Distrital de Equipas Seniores, os clubes participantes irão 
receber, sem custos, 12 bolas para os jogos que realizarem na condição de visitados. A 
entrega irá realizar-se antes do início do campeonato. 
 

1.10 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. 

 

1.11 Na data prevista para o início do campeonato (9 outubro 2021), todos os atletas que 
jogarem a 1ª jornada, terão de estar devidamente inscritos e filiados na plataforma da 
FPTM.  

 

1.12 Visando a aposta nos escalões mais jovens, a ATMC permite que os clubes possam 
apresentar atletas cadetes ou juniores não aptos para competir em Seniores, no 
Campeonato Distrital de Equipas Seniores. Contudo, alertamos para o facto de nessas 
condições não estarem cobertos pelo Seguro da FPTM. 

 

1.13 Em todos os encontros do Campeonato Distrital de Equipas Seniores Masculinas, poderão 
participar atletas femininas de nacionalidade portuguesa, desde que não exista 
Campeonato Distrital de Equipas Seniores Femininas na mesma época. 

 

1.14 Sem prejuízo das normas anteriores, só poderão competir nas competições de equipas 
seniores da FPTM ( Taça de Portugal e Fase de Qualificação Nacional) tendo no mínimo 3 
os jogadores aptos para seniores, inscritos nos respetivos clubes até 31 de dezembro da 
época em curso. 

 

1.15 Um jogador senior que alinhe pela equipa A, B ou C de um Clube nos Campeonatos 
Nacionais ou Distritais de Seniores poderá jogar pela equipa A, B ou C do mesmo Clube, 
desde que em Divisões diferentes, ficando preso à equipa principal logo que totalize duas 
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participações, salvo se se tratar de jogador do escalão de Cadetes ou Juniores, de 
nacionalidade portuguesa, para os quais não haverá qualquer limite de participação, em 
qualquer das equipas, incluindo jogos disputados no mesmo fim-de-semana. 

 

Coimbra, 10 de setembro de 2021 
 
A DIREÇÃO 
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