COMUNICADO Nº 15 de 2021/2022
1. Live Scoring – Início dos Campeonatos Nacionais de Equipas
2. Alterações de horários – Comunicado nº12 de 2021/2022

1. Live Scoring – Início dos Campeonatos Nacionais de Equipas
Iniciam-se no próximo sábado, dia 9 de outubro, os Campeonatos Nacionais da 1ª
Masculina, 2ª Divisão de Honra e 2ª Divisão Nacional masculina.
Vimos relembrar que os clubes participantes nas competições em referência, devem
atualizar a Plataforma de Resultados FPTM, seja através da ferramenta “livescoring”
- https://resultados.fptm.pt/pt/portugal - (1ª Divisão Nacional) ou da introdução de
resultados, no final de cada encontro (2ª Divisão de Honra e 2ª Divisão Nacional),
conforme exposto no nº 2 do comunicado nº 12 de 2021/2022, que passamos a
transcrever:
“A exemplo das épocas anteriores a comunicação dos resultados dos encontros
deverá ser feita pelas equipas visitadas na plataforma de resultados da FPTM
https://resultados.fptm.pt/ de preferência imediatamente após o mesmo ter
terminado e no prazo máximo de 24 horas.
Os clubes dos Campeonatos Nacionais de Equipas da 1ª Divisão (Masculinos e
Femininos) deverão usar a ferramenta “livescoring” que encontram na plataforma.
O Manual de Procedimentos encontra-se em:
https://docs.google.com/document/d/1GcqqWDwgbCTmfSJzpOfJdGtV0P0eLcBd5u
7-vNdJdg/edit?usp=sharing
A atualização dos resultados na plataforma da FPTM é essencial para manter as
classificações dos campeonatos atualizadas assim como os rankings dos atletas. O
não cumprimento do acima exposto terá como penalização os valores que
encontram no ponto 9 da Tabela de Encargos 2021/2022.”

Os clubes que desejem recuperar os acessos e as respetivas senhas de acesso à
Plataforma de Resultados FPTM, devem seguir as instruções do Manual de
Procedimentos.
Todo o novo acesso tem de ser validado pela FPTM. Assim solicitamos que enviem
para dt@fptm.pt, o email referente ao novo acesso desejado, informando
simultaneamente qual o clube a que este deve ficar associado.

2. Alterações de horários – Comunicado nº12 de 2021/2022
No seguimento do Comunicado nº12 de 2021/2022 e após recebidos os pedidos de
alterações de horários por parte dos clubes, foram efetuadas na Plataforma de
Resultados FPTM as alterações que se enquadravam nos horários permitidos.
Devido ao facto de estarmos próximos do inicio da competição, aconselhamos todos
os clubes a consultarem a Plataforma de Resultados FPTM no sentido confirmarem
os horários/locais dos encontros.
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