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COMUNICADO Nº 13 de 2013/2014 

 

1- Rankings de Iniciados, Infantis, Cadetes e Juniores do mês de Maio de 2014 

2- Rankings de Juniores Femininos 

3- Rankings de Seniores 

 
 

 

1 – Rankings de Iniciados, Infantis, Cadetes e Juniores do mês de Maio de 2014 

 

No passado dia 4 do corrente mês de Junho foram divulgados e publicados os Rankings 

Nacionais dos escalões de Iniciados, Infantis, Cadetes e Juniores relativos ao mês de Maio de 

2014, os quais não continham quaisquer alterações em relação aos respeitantes ao mês de Abril. 

 

Porém, constata-se que os pontos atribuídos em função dos resultados do Torneio Cidade de 

Lisboa, devem ainda ser incluídos nos rankings do mês de Maio, uma vez que as provas dos 

escalões de iniciados e cadetes se realizaram ainda durante aquele mês (sábado, dia 31) e que 

este ranking será o válido para a elaboração dos sorteios dos campeonatos nacionais de 

cadetes, pelo que se torna essencial a sua correcta actualização, com todas as provas que 

regulamentarmente devem estar incluídas. 

 

No que respeita aos escalões de infantis e juniores, e apesar de as respectivas provas se terem 

realizado no Domingo, dia 1 de Junho, para não criar equívocos nos destinatários e não tendo 

nesses escalões já qualquer impacto em qualquer competição da presente época, decidimos 

igualmente proceder à respectiva actualização com a inclusão dos pontos decorrentes dos 

resultados obtidos no Torneio Cidade de Lisboa. 

 

Assim, pedimos que considerem sem efeito os rankings anteriormente enviados por correio 

electrónico, e que aliás retiramos da página oficial da FPTM. Os rankings actualizados e que 

oportunamente serão publicados e divulgados, serão assim os vigentes, em todos os escalões, a 

partir de 2 de Junho de 2014. 
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2 – Rankings de Juniores Femininos 

 

Por lapso dos nossos serviços, não foi cumprido o ponto J 6.2.3 do Regulamento Geral da FPTM 

na atribuição de pontos às atletas de Juniores Femininos constantes do Ranking relativo ao mês 

de Abril. No entanto, os erros foram detectados e corrigidos em momento anterior à realização do 

sorteio do respectivo Campeonato Nacional, ao qual se aplicou o Ranking já rectificado. 

 

 

3 – Rankings de Seniores 

 

No que diz respeito às classificações de atletas seniores, as mesmas encontram-se atrasadas 

devido a problemas com o software específico de tratamento das mesmas, que se conseguiram 

resolver esta semana. Assim as classificações de seniores serão actualizadas até ao final da 

próxima semana. 

 

 

Lisboa, 5 de Junho de 2014 
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