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CAMPEONATO REGIONAL VETERANOS +30 Fem +35 +50| N.º 28380 CR 

 

 Integrado no calendário da FPT e sob a organização da ATLEI/A20Km Almeirim, 

realiza-se de 18 a 25 de SETEMBRO de 2016, nos 3 campos de Piso Duro do 

A20KM Almeirim. 

 

 A prova de nível CR para o Grupo Veterano, +30Fem+35+50, disputa-se em todas 

as modalidades e é aberta a todos os jogadores portadores da licença da FPT, da 

área da ATLEI. 

 

 Os encontros disputam-se segundo as Regras e Regulamentos oficiais da FPT. 

 

 Os jogos iniciam-se às 09:00h, exceto no dia de qualificação, se necessário. 

 

 Para atribuição de título de Campeão em qualquer modalidade, é necessário a 

participação mínima de 4 inscrições. 

 

 Serão fornecidas bolas sempre que necessário, da marca Dunlop Fort All Court.  

 

 Antes do início de cada encontro haverá um período de aquecimento nunca 

superior a 5 minutos. 

 

 O atraso de 15 minutos no campo à hora marcada para o início do encontro é 

penalizado com desclassificação. 

 

 As inscrições devem de ser feitas na ATLEI por mail geral@atlei.pt, até às 20:00h 

do dia 12/09/2016 e o sorteio realiza-se, dia 15/09/2019 às 21:00h na sede da 

Atlei. 

 

 O preço é de 12.50€ por jogador, devendo ser pago antes do jogador efectuar o 

primeiro encontro e inclui todas as modalidades. 

 

 No acto da inscrição o jogador deve de indicar o seu N.ºLicença, a sua 

classificação, o clube que representa e a data de nascimento. 

 

 O Juiz – Árbitro é a Srª. Renata Duarte e o Diretor da Prova é o Sr. Miguel Dias, ao 

qual deverão ser apresentadas as reclamações dos jogadores.   
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