PROCEDIMENTOS
CONVOCATÓRIA SELEÇÕES REGIONAIS
1.
A Direcção Técnica da Associação de Ténis de Lisboa vai manter no ano de 2013 os
procedimentos relativamente ao acompanhamento das Selecções Regionais.
2.
As convocatórias para as provas nacionais serão endereçadas a seis (6) atletas
(rapazes e/ou raparigas) e haverá mais quatro (4) vagas para jogadores que não estando na
convocatória terão a hipótese de acesso se os seus Clubes se candidatarem dentro do tempo
estipulado pelo seleccionador.
3.
As convocatórias para as provas internacionais serão endereçadas a seis (6) atletas
(rapazes e/ou raparigas) e haverá mais duas (2) vagas para jogadores que não estando na
convocatória terão a hipótese de acesso se os seus Clubes se candidatarem dentro do tempo
estipulado pelo seleccionador.
4.
As convocatórias serão realizadas com um mês de antecedência para as provas
nacionais e com mês e meio no caso dos torneios internacionais.
Serão enviadas com conhecimento de todos os clubes de Lisboa e estarão no site da A.T.L.
5.
Uma vez seleccionados os atletas, os Clubes terão de confirmar a sua presença até ao
final da semana seguinte à convocatória, para o e-mail, selecoes.regionais@atenislisboa.pt
6.
Quando um jogador estiver interessado em preencher a vaga em aberto, o Clube terá
de se candidatar, [em nome do(s) atleta(s)], durante a semana seguinte à convocatória.
7.
Qualquer atleta que seja seleccionado, ou se candidate, terá
responsabilidade de se inscrever na prova, seja ela nacional ou internacional.
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8.
Depois das candidaturas apresentadas por parte dos Clubes, a ATL responderá no
prazo de 48h a quem irá ocupar os lugares em falta para o acompanhamento.
9.
Os Clubes que não cumprirem os prazos acima estipulados verão os seus atletas
afastados da selecção para o qual haviam sido seleccionados.
10.
A ATL não tem como prioridade prestar um serviço de excelência, mas sim, permitir
que um maior número de atletas possa ser convocado para as provas escolhidas pelo
departamento técnico, de forma a tornar esta experiência possível ao maior número de
jogadores.

José Mário Silva
Diretor Técnico Regional
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