COMUNICADO Nº 25 de 2021/2022
1. Inscrições no Campeonato Nacional de Individuais Seniores
2. Atualização do Calendário Geral

1. Inscrições no Campeonato Nacional de Individuais Seniores
Exmos. Senhores
Serve o presente para informar que o referido Campeonato Nacional será realizado no
Pavilhão Desportivo Municipal de Gaia, sito na Rua Almeida Garrett, Oliveira do Douro
nos dias 26 e 27.03.2022.
As inscrições estão abertas até dia
(http://portal.fptm.pt/tournament/list) .

03.03.2022

no

portal

da

FPTM.

Segundo o Regulamento em vigor, existem as seguintes limitações no número de
inscrições que serão aceites:
1. Singulares Masculinos | 40 atletas | 32 melhores de acordo com o Ranking (Mundial
e Nacional) em vigor e 8 wildcards atribuídos pela FPTM
2. Singulares Femininos | 20 atletas | 16 melhores de acordo com o Ranking (Mundial
e Nacional) em vigor e 4 wildcards atribuídos pela FPTM
3.
Pares Masculinos, Femininos e Mistos | 8 pares de acordo com o somatório do
Ranking dos atletas, podendo-se inscrever pares formados por atletas de clubes
diferentes que, neste caso, deverão ser reconfirmados por e-mails dos dois clubes a que
pertencem os atletas para competicoes@fptm.pt, recebido antes do fecho das
inscrições.
As inscrições estão abertas a todos os atletas e caso haja mais inscrições do que vagas
o critério de escolha será:
1.
2.
3.
4.

Ranking Mundial até o 300º
Ranking Nacional
Wildcards
Data e hora de inscrição na plataforma

No dia 07.03.2021 será publicada a lista final de inscritos do Campeonato Nacional
Individual de Seniores. O sorteio será realizado no dia 10 de março, pelas 15h00 na sede
da FPTM.
1.

Atualização do Calendário Nacional

A FPTM chama a atenção para a última atualização do Calendário Geral que contempla
alteração de data do 20º Torneio Aberto Município da Ponta do Sol. O Calendário Geral
pode ser consultado em:
https://fptm.pt/wp-content/uploads/2022/02/Calendario_2021_2022-2.pdf
Lisboa, 17 de fevereiro de 2022
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