COMUNICADO 20210115
Incentivos ao Circuito Juvenil
Com o intuito de fomentar a divulgação do Circuito Jovem, e a participação e
envolvimento dos clubes no mesmo, vimos por este meio informar sobre uma série de
medidas que serão implementadas durante o ano de 2021.
1) Criação de um Ranking de Clubes que participam com mais atletas no Circuito Jovem
a) Por cada atleta que participe em cada torneio do Circuito Jovem que seja filiado
num determinado clube, esse clube recebe 1 ponto. Ex: há 6 atletas de um clube
que participam no 1º Torneio do Circuito Jovem, e depois no 3º Torneio há 9
atletas do mesmo clube que participam. O Clube ficará com 15 pontos
b) O Ranking vai-se actualizando ao longo do ano e será publicado na página da FPP
bem como nas redes sociais, cada vez que é actualizado
c) No final do ano, os clubes serão premiados da seguinte forma:
i) O 1º Lugar receberá 1 voucher participação num Curso de Treinadores do
Nível que escolher, bem como 1 voucher participação num Curso de Árbitros
do nível que escolher, a custo zero para o clube, e que poderá transmiti-los a
quem entender.
ii) O 2º Lugar receberá 1 voucher participação num Curso de Treinadores do
Nível que escolher, a custo zero para o clube, e que poderá transmiti-lo a quem
entender.
iii) O 3º Lugar receberá 1 voucher participação num Curso de Árbitros do Nível
que escolher, a custo zero para o clube, e que poderá transmiti-lo a quem
entender.

2) Criação de um ranking de participação em torneios
a) Ranking Mensal
i) 1 ponto por cada participação
ii) Prémios para os 5 primeiros que mais participem de cada escalão
iii) Prémios de material de padel a determinar e Prémios de participação em
actividades com os jogadores do team FPP
b) Ranking Anual
i) Soma dos pontos dos rankings mensais
ii) Prémios para os 8 Primeiros de Cada categoria
iii) Participação num Pro-Am com os Jogadores do Masters em Absolutos, durante
o Masters
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3) Ranking Jovem 2021
a) Os primeiros 4 jogadores do Ranking de cada escalão serão convidados para dois
treinos com o Seleccionador Nacional, cada vez que ele estiver em Portugal para
os estágios de Selecções
b) Contando os pontos conquistados entre o último estágio de Selecção de Jovens e o
próximo estágio a ter lugar, os dois primeiros na soma dos pontos de ranking
conquistados nesse período, de cada escalão, serão automaticamente convocados
para o estágio de Jovens a ter lugar.

A Direcção
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