
 

 

 

 

 

 

COMUNICADO Nº 01 Challenge  2021/2022 

1. Abertura de inscrições para o Circuito Challenge FPTM 

2. Abertura de inscrições para o Torneio Abertura Circuito Challenge FPTM 

21/22 

3. Informações 

4. Refeições 

5. I Torneio Circuito Challenge 

 

1. Abertura de inscrições para o Circuito Challenge FPTM 

Serve o presente para informar que se encontram abertas as inscrições para o Circuito 

Challenge FPTM.No seguimento das comunicações anteriores e em consequência da 

paragem provocada pela pandemia Covid-19, não serão cobradas taxas de inscrição para 

a época 2021 / 2022 para todos os atletas que estavam inscritos neste Circuito a 13 de 

março de 2020, mantendo-se, no entanto, o custo inerente ao Seguro Desportivo e 

Cartão de Filiado. A tabela de encargos será atualizada em conformidade. A FPTM 

planeia organizar um Torneio por mês durante toda a época desportiva.  

2. Abertura de inscrições para o Torneio Abertura Circuito Challenge FPTM 

21/22 

Estão abertas as inscrições, até 28 de setembro de 2021, para o Torneio de Abertura do 

Circuito Challenge FPTM 21/22 agendado para 2 e 3 de outubro que será realizado nos 

mesmo moldes do Torneio Nacional 2021.As inscrições serão limitadas aos 64 primeiros 

atletas as inscreverem-se por escalão e terão o custo de 5 € por atleta. 

• O Torneio será realizado no Pavilhão dos Pousos em Leiria. 

• Sábado dia 02/10/2021 será a competição dos 2º e 3º escalão, com início 

previsto para as 09:00h. 

• Domingo dia 03/10/2021 será a competição Feminina e do 1º escalão, com início 

previsto para as 09:00h. 

• Nesta 1ª prova não haverá cabeças de série será sorteio absoluto tendo 

unicamente em consideração o mesmo clube. A partir desta prova será feito um 

Ranking Nacional conforme o regulamento anterior. As provas serão realizadas 

no sistema misto(grupos e mapa final). 

 

 

 



 

 

 

 

 

• O sorteio vai ser realizado na sede da FPTM pelas 15H do dia 30/10/2021 

assim que possível após o sorteio serão enviados os mapas e horários das provas. 

 

3. Informações 

Decidiu a FPTM que devido às restrições ainda existentes para a organização de provas 

e ao limite de inscrições penalizar com proibição de inscrição em 2 provas quem faça 

falta de comparência na prova (se avisar antes do sorteio não haverá penalização). 

Todos os atletas com mais de 60 anos que tenham jogado em provas distritais que 

estavam inscritos no 3º escalão poderão manter-se no mesmo escalão. os Atletas com 

mais de 60 anos que acham que já não têm capacidade de participarem no 2º escalão, 

devem solicitar a descida para o 3º escalão. Lembramos que se o atleta mostrar uma 

capacidade muito acima a comissão poderá colocar o atleta em escalão superior. 

4. Refeições 

No pavilhão vão ser servidas refeições que podem ser marcadas até ao dia 

30/09/2021 até às 23H sendo a ementa e o custo o seguinte: 

Almoço de sábado   Almoço de domingo 
       
-Sopa---canja    -Sopa--caldo verde  
-Segundo---grelhados mistos  -Segundo-frango guisado c/ massa ou arroz 
-1 sobremesa    -1 sobremesa  
-1 bebida    -1 bebida   
 
  Custo por refeição----8,50 € 

 

5. I Torneio Circuito Challenge 

Dias 13 e 14 de Novembro vamos realizar no Pavilhão de Mozelos – Lourosa mais uma 

prova do Circuito Challenge. As inscrições abrem dia 25/10/2021 até 05/11/2021 sendo 

limitadas até ao máximo de 64 atletas por escalão. O sorteio será realizado na sede da 

FPTM no dia 11/11/2021. 

 

 

 

 

 

 


