FEDERAÇÃO PORTUGUESA
DE TÉNIS DE MESA

COMUNICADO Nº 3 de 2018/2019
1. Bola Oficial 2018/2019
2. Desistência das Equipas Torre Dona Chama (1ª Divisão Femininos) e ACRD Valbom dos
Figos (2ª Divisão Femininos)
3. Validação de Filiações
4. Alterações de Encontros 2ª Divisão de Honra e 2ª Divisão
5. Alterações de Horários 1ª Divisão Masculinos e Femininos

1. Bola Oficial 2018/2019
Como é do conhecimento público a FPTM assinou um acordo com a Butterfly para que esta
marca seja fornecedor oficial de bola para todas as competições oficiais da FPTM até à época
2020/2021. Nesse sentido, e tal como o ano passado, confirmamos que a bola oficial da FPTM
na próxima época será a Butterfly G40***.

Também, a exemplo do sucedido na época passada, os benefícios deste acordo serão
passados na totalidade para os clubes que integram os campeonatos nacionais de seniores,
sendo que esta época foi possível alargar os mesmos a todos os clubes participantes na 2ª
divisão nacional masculina, como abaixo se discrimina.
1) Campeonato Nacional da 1ª Divisão masculina (1)
2) Campeonato Nacional da 1ª Divisão feminina (1)
3) Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Honra masculina (1)
4) Campeonato Nacional da 2ª Divisão feminina (2)
5) Campeonato Nacional da 2ª Divisão masculina (2)
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(1). Os clubes participantes nestas competições irão receber, sem custos, 6 bolas por jogo que
realizem na condição de visitados nas referidas competições. A entrega irá realizar-se antes do
inicio das mesmas.
(2). Os clubes participantes nestas competições irão receber, sem custos, 3 bolas por jogo que
realizem na condição de visitados nas referidas competições. A entrega irá realizar-se antes do
inicio das mesmas.

Este acordo prevê ainda que todos os clubes filiados na FPTM consigam adquirir todos os
modelos de bolas Butterfly, à própria marca, com descontos especiais de quantidade que irão
desde os 20% aos 27,5%.

2. Desistência das Equipas Torre Dona Chama (1ª Divisão Femininos) e ACRD Valbom dos
Figos (2ª Divisão Femininos)
A Federação Portuguesa de Ténis de Mesa foi informada no passado dia 5 que os clubes Torre
Dona Chama e ACRD Valbom dos Figos não iriam participar nos campeonatos para os quais
confirmaram a sua participação dentro da data limite. Informamos que nesta altura, e já com o
sorteio realizado, não nos será possível proceder a repescagens. Assim o Campeonato
Nacional da 1ª Divisão de Seniores Femininos será realizado com 7 equipas e o da 2ª Divisão
Zona Continente e Açores com 10 equipas.

3. Validação de Filiações
Informamos que não serão validadas as filiações de clubes com dividas para com a FPTM.
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4. Alterações de Encontros 2ª Divisão de Honra e 2ª Divisão
Lembramos que de acordo com ponto 2.1.4 do Regulamento de Competições Desportivas poderão ser
aceites pedidos de alteração dos encontros caso haja acordo entre ambos intervenientes. O impresso
deverá ser totalmente preenchido e enviado para luis.esteves@fptm.pt dentro do prazo definido em 2.1.5
do mesmo Regulamento. Informamos que alterações de encontros cujos pedidos sejam enviados com
menos de 15 dias de antecedência do encontro terá um custo de 100,00 €. Todos os outros não serão
cobrados.

5.

Alterações de Horários 1ª Divisão Masculinos e Femininos

A FPTM não irá aceitar pedidos de alteração de encontros com exceção dos motivos constantes no ponto
2.1.3 do Regulamento de Competições Nacionais e caso em que os clubes pretendam alterar o horário no
mesmo dia inicialmente marcado. Neste caso deverão enviar o impresso devidamente preenchido para
luis.esteves@fptm.pt dentro do prazo definido em 2.1.5 do mesmo Regulamento. Os encontros que não se
realizem por alguma razão serão marcados para o fim de semana seguinte que não haja jornadas da 1ª
Divisão. Informamos que alterações de encontros cujos pedidos sejam enviados com menos de 15 dias de
antecedência do encontro terá um custo de 100,00 €. Todos os outros não serão cobrados.

Lisboa, 14 de setembro de 2018

Federação Portuguesa de Ténis de Mesa

(José Aníbal Janeiro Bentes)
Secretário Geral
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