FEDERAÇÃO PORTUGUESA
DE TÉNIS DE MESA

COMUNICADO Nº 11 – 2012-2013

O modelo de jogo usado nos Campeonatos Nacionais de Equipas da 1ª e 2ª Divisão Masculina e
Feminina está obsoleto e contraria as tendências internacionais, com principal enfâse na incerteza
da duração e respetiva longevidade que cada encontro entre duas equipas pode vir a ter, sendo
assim várias as implicações negativas que isso traz à competição, com especial realce para o
afastamento do público e uma maior dificuldade, ou mesmo impossibilidade, de eventuais
transmissões televisivas.
Assim, comunicamos que o sistema de jogo dos campeonatos referidos, na próxima época
desportiva (2013/2014) será alterado para o seguinte modelo:

Ordem Jogos
1º

Par*

2º
3º
4º
5º

Individual
Individual
Individual
Individual

Equipa "ABC"
Equipa "XYZ"
B/C ou/e D e/ou E
contra
Y/Z ou/e U e/ou V
Intervalo 5 minutos facultativo
C
contra
X
A
contra
Z
B
contra
Y
A
contra
X

* Poderá ser formado por qualquer dos 5 jogadores do boletim de jogo com exceção de A e X

O sistema de pontuação, para efeitos de tabela classificativa, será também alterado, obrigando à
disputa de um mínimo de 4 (quatro) partidas e um máximo de 5 (cinco) partidas em cada
encontro entre duas equipas, conforme segue:
Vitória por 4-0 ou 4-1 ou FC*
Vitória por 3-2
Derrota por 3-2 ou Empate
Derrota por 4-0 ou 4-1
Derrota por FC*

= 4 pontos
= 3 pontos
= 1 ponto
= 0 pontos
= - 3 pontos

* Falta de comparência
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Deste modo, e apesar de se alterar o sistema de jogo e de pontuação, não se prejudicam os clubes
que prepararam a próxima época com a devida antecedência baseando-se no modelo anterior, mas
permite-se tornar cada jogo:
a.
Mais atrativo para eventuais transmissões televisivas ou via “streaming”.
b.
Mais atrativo para o público por criar regularidade na duração do encontro.
c.
Mais atrativo para os jogadores e treinadores porque todos as partidas serão
importantes para a pontuação final e respetiva classificação final do clube.
É importante ainda esclarecer que será mantido o actual sistema de “play-off”, para apuramento do
clube Campeão Nacional da 1ª divisão masculina e feminina, jogando-se os respectivos encontros
de acordo com o sistema de jogo acima apresentado, mas terminando cada um deles assim que
uma das equipas alcance a terceira vitória. O mesmo sistema será aplicado em qualquer fase de
alguma competição em que os encontros sejam eliminatórios.
Estas alterações serão naturalmente formalizadas no Regulamento de Competições (parte do actual
Regulamento Geral que será autonomizada), de acordo com o disposto estatutariamente, a publicar
brevemente (antes do início da próxima época desportiva). No entanto, e uma vez que essa
alteração será inserida numa revisão mais vasta do Regulamento, que não se encontra de momento
totalmente concluída, e por entendermos ser esta uma matéria vital para a preparação da época
desportiva, decidimos antecipar esta informação por esta via de Comunicado.
O sistema de jogo ora criado, poderá ainda ser estendido às competições de equipas de outros
escalões.
Futuramente, pretende a Direção iniciar uma discussão de âmbito mais alargado sobre o modelo de
competição das várias provas com eventuais alterações a ter lugar na época de 2014/2015.

Lisboa, 28 de Junho de 2013
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