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1. O Ranking da ATM Aveiro de Atletas consistirá em colocar os jogadores, , pela ordem 

que corresponda aos seus méritos desportivos, tomando com base os resultados obtidos 

durante uma época, sendo atualizados mensalmente. 

 

2. As normas aqui estabelecidas, destinam-se a classificar em todos os escalões (iniciado, 

infantil, cadete, júnior e sénior) que se encontram filiados na ATM Aveiro, desde que 

participam numa ou mais provas das que consta no calendário associativo. 

 

3. A ordem estabelecida nesta classificação não atribuirá aos atletas nenhum direito especial 

na participação das seleções distritais. 

 

4. Qualquer atleta que participe numa competição e numa classe que não seja sua, poderá 

ter classificação distinta nas diversas classes dentro da mesma época desportiva. 

 

5. Para o Ranking Distrital da ATM Aveiro de Atletas contarão as seguintes provas oficiais 

ou oficializadas. 

5.1. Provas de Equipas 

5.1.a. Torneio de Abertura da ATM Aveiro (ou denominação equivalente) 

5.1.b. Torneio de Encerramento da ATM Aveiro 

5.1.c. Campeonato Distrital 

5.2. Provas de Individuais 

5.2.a. Campeonato Distrital 

5.2.b. Torneio de Encerramento Individual 

 

6. Os Atletas serão classificados através de um sistema de pontos que passamos a especificar. 

6.1. Vitórias nas provas de equipas 

6.1.a. Torneio de Abertura (ou denominação equivalente) 4 pontos 

6.1.b. Torneio de Encerramento da ATM Aveiro  4 pontos 

6.1.c. Campeonato Distrital     8 pontos 

Todas as vitórias por faltas de comparências serão atribuídas metade dos pontos acima 

indicados. 

6.2. Vitórias nas provas Individuais 

Campeonato Distrital 

(mapa final) 

 Torneio Encerramento 

Individual (mapa final) 

1º 

2º 

3º e 4º 

5º ao 8º 

9º ao 16º 

17º ao 32º 

130 pontos 

100 pontos 

 80 pontos 

 60 pontos 

 40 pontos 

 25 pontos 

 1º 

2º 

3º e 4º 

5º ao 8º 

9º ao 16º 

17º ao 32º 

100 pontos 

 80 pontos 

 60 pontos 

 45 pontos 

 30 pontos 

 20 pontos 

Não existem pontos negativos pelas derrotas. 
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São atribuídos pontos negativos pelas faltas de comparência nas provas individuais, da 

seguinte forma: 

Fase de grupos – 5 pontos negativos 

Mapa final – 50 pontos negativos  

7. Para que o sistema de pontos funcione em pleno, é necessário introduzir um fator de 

ponderação designado por Bónus (apenas no escalão de Seniores) que será atribuído 

aos primeiros jogadores da última Classificação do Ranking Distrital da ATM Aveiro de 

Atletas da época anterior. 

7.1. No sector Masculinos serão abrangidos 8 (oito) atletas que terão à partida a seguinte 

pontuação: 

1º - 50 pontos 

2º - 42 pontos 

3º - 36 pontos 

4º - 32 pontos 

5º - 28 pontos 

6º - 25 pontos 

7º - 22 pontos 

8º - 20 pontos 

7.2. No sector Femininos serão abrangidos 4 (quatro) atletas que terão à partida a seguinte 

pontuação: 

1º - 25 pontos 

2º - 18 pontos 

3º - 13 pontos 

4º - 10 pontos 

8. Os bónus de início de época, são atribuídos a todos os atletas que se inscrevem até ao 

fecho das inscrições da primeira prova distrital da ATMA. Se não se inscreverem até esse 

período, perdem automaticamente os bónus que lhe poderiam ser atribuídos. 

 

9. No final de cada época, os 3 atletas mais pontuados, em cada classe receberá um troféu 

oferecido pela ATM Aveiro. 

 

 

A Direção 


