
 

 

 

 

 

 

COMUNICADO Nº 02 Challenge  2021/2022 

1. II Torneio Circuito Challenge 

2. Informações 

3. III Torneio Circuito Challenge 

4. Ranking Nacional 

 

1. II Torneio Circuito Challenge 

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

prova do Circuito Challenge. As inscrições abriram dia 25/10/2021 e fecham dia 

05/11/2021 sendo limitadas até ao máximo de 64 atletas por escalão, terão o custo de 

5€ atleta e 5€ equipa. 

• Sábado dia 13/11/2021 será a competição dos 2º e 3º escalão, com início 

previsto para as 09:00h. 

• Domingo dia 14/11/2021 será a competição Feminina e do 1º escalão, com início 

previsto para as 09:00h. 

• Nesta  prova  haverá cabeças de série conforme Ranking Nacional sendo os 

atletas colocados pelo sistema cobra  tendo em consideração se possível o 

mesmo clube. As provas serão realizadas no sistema misto(grupos e mapa final). 

• O sorteio vai ser realizado na sede da FPTM pelas 15H do dia 11/11/2021 

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

 

2. 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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. III Torneio Circuito Challenge 

 

Dias 11 e 12 de Dezembro vamos realizar o III Torneio Circuito Challenge no Pavilhão do 

IFC Torrense – Seixal. As inscrições abrem a 23/11/2021 e fecham a 03/11/2021. 

Só serão consideradas as inscrições enviadas para o seguinte email: 
competicoes@fptm.pt 
 

4. Ranking Nacional 

Anexamos Ranking Nacional após a prova dos Pousos. 
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