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COMUNICADO N.º 0322021      2020-2021 

 

1.- TAÇA DE LISBOA: SENIORES FEMININOS 

Pelo presente se informa que se encontram abertas a partir deste momento, as 

inscrições para esta competição, encerrando as mesmas no próximo dia 12 de maio, 

para a concretização da inscrição, basta enviar email, para: 

torneiosatml@gmail.com 

Quando um clube pretender inscrever, mais do que uma equipa, deve designa-las 

sequencialmente, por ordem alfabética, indicando obrigatoriamente, pelo menos, o 

nome de duas das integrantes de cada equipa. Igualmente no momento da inscrição, 

cada equipa deve indicar dia da semana e hora, pretendidos para atuar na condição de 

visitada. 

A inscrição para esta competição, é gratuita. Estando o seu início previsto para a 

semana de 17 de maio, próximo. 

A competição, vai decorrer nos seguintes moldes: 

TAÇA DE LISBOA - SENIORES FEMININOS 
 

A competição tem lugar, desde que se verifique pelo menos a inscrição de 3 (três) equipas. 

A Taça de Lisboa, compreende uma fase única: 

 – Sistema de poule a duas voltas, com os encontros a serem disputadas alternadamente nas 

mesas dos clubes participantes,  

O sistema de jogo a utilizar é o seguinte: 

PARTIDA ORDEM 
1 A x X 

2 B x Y 

3 A ou C x Y ou Z 

4 B x X 

 

Este sistema, permite a utilização de um mínimo de 2 jogadoras e um máximo de três. 

Todas as partidas são realizadas, e os resultados possíveis são: vitória por 4:0; vitória por 3:1; ou 

empate por 2:2. 

Para efeitos de classificação, o sistema de pontuação é o seguinte: 
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RESULTADO PONTOS 
ATRIBUÍDOS 

Vitória 4:0 4 

Vitória 3:1 3 

Empate 2:2 2 

Derrota 1 

Falta Comparência 0 

 

Todas as equipas que no decorrer da competição, averbem três faltas de comparência, são 

eliminadas, e os resultados dos encontros realizados até então, são anulados. 

A ATML, atribui os seguintes prémios: 

a) Taça ou Troféu, para a equipa vencedora; 

b) Taça ou Troféu, para a equipa segunda classificada. 

 

2.- TAÇA DE LISBOA: ESCALÕES DE FORMAÇÃO 

Igualmente encontram-se abertas a partir deste momento, as inscrições para esta 

competição, nos escalões de formação (Sub 15, Sub 12 e Sub 10), em ambos os géneros, 

encerrando as mesmas no próximo dia 21 de maio, para a concretização da inscrição, 

basta enviar email, para: 

torneiosatml@gmail.com 

Quando um clube pretender inscrever, mais do que uma equipa, deve designa-las 

sequencialmente, por ordem alfabética, indicando obrigatoriamente, pelo menos, o 

nome de dois dos integrantes de cada equipa.  

As inscrições para estas competição, são gratuitas. 

As competições, vão decorrer genericamente nos seguintes moldes: 

- Em poule, a uma volta; 

- Sistema de jogo a utilizar: Sub 15 masculino – French-Brazilian; todos os escalões 

femininos, e Sub 12 e Sub 10 masculinos – o sistema utilizado para os seniores 

femininos, acima descrito. 

Com os melhores cumprimentos 

A Direção da ATM Lisboa 

 

 

Lisboa, 7 de maio de 2021 
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