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1 – INCENTIVOS À FORMAÇÃO
Em seguimento do incentivo, já existente, para o Clube que mais atletas
femininas tiver inscritas, a direção da ATMA vem por este meio promover mais um
incentivo, desta vez às classes mais jovens.
Assim, os incentivos financeiros para a fomentação da modalidade nas classes
jovens e femininas, têm de obedecer aos seguintes parâmetros:
 O Clube que, na altura do Torneio de Encerramento, tiver mais atletas
femininos inscritos, a ATMA devolve, ao clube, o valor que este pagou pelas
inscrições de todas as atletas femininas, independentemente da classe. Todas
as atletas inscritas têm de participar pelo menos numa prova distrital. Em
caso de empate, ganha o clube que tiver mais atletas das classes mais jovens.
 O Clube que, na altura do Torneio de Encerramento, tiver mais atletas
iniciados inscritos, a ATMA devolve, ao clube, o valor que este pagou pelas
inscrições de todos os atletas da classe. Todos os atletas inscritos têm de
participar pelo menos numa prova distrital. Em caso de empate, ganha o Clube
cujos atletas tenham participado em mais provas distritais e seguidamente o
Clube que tiver inscrito os seus atletas mais cedo.
 O Clube que, na altura do Torneio de Encerramento, tiver mais atletas infantis
inscritos, a ATMA devolve, ao clube, o valor que este pagou pelas inscrições de
todos os atletas da classe. Todos os atletas inscritos têm de participar pelo
menos numa prova distrital. Em caso de empate, ganha o Clube cujos atletas
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tenham participado em mais provas distritais e seguidamente o Clube que
tiver inscrito os seus atletas mais cedo.
 O Clube que, na altura do Torneio de Encerramento, tiver mais atletas
iniciados/infantis inscritos pela primeira vez, a ATMA devolve, ao clube, o
valor que este pagou pelo seguro desportivo e cartão federativo de todos os
atletas das referidas classes. Todos os atletas inscritos têm de participar pelo
menos numa prova distrital. Em caso de empate, ganha o Clube cujos atletas
tenham participado em mais provas distritais e seguidamente o Clube que
tiver inscrito os seus atletas mais cedo.
 O Clube que, na altura do Torneio de Encerramento, tiver mais atletas cadetes
inscritos pela primeira vez, a ATMA devolve, ao clube, o valor que este pagou
pelo cartão federativo de todos os atletas da classe. Todos os atletas inscritos
têm de participar pelo menos numa prova distrital. Em caso de empate, ganha
o Clube cujos atletas tenham participado em mais provas distritais e
seguidamente o Clube que tiver inscrito os seus atletas mais cedo.

2 – INCENTIVOS À ARBITRGEM
De forma a promovermos a qualidade no distrito, a direção da ATMA decidiu
contribuir, monetariamente, para a promoção da classe de árbitros em Aveiro. Assim,
a ATMA oferece a inscrição a todos os árbitros distritais. Os mesmos só têm de pagar
o seguro desportivo e o cartão federativo.

A Presidente da direção da ATM Aveiro

2

