FEDERAÇÃO PORTUGUESA
DE TÉNIS DE MESA

COMUNICADO Nº 9 de 2018/2019
1. Torneios Abertos Pontuáveis para a Classificação Nacional de Atletas
1. Torneios Abertos Pontuáveis para a Classificação Nacional de Atletas
Na sequência do processo de avaliação de torneios abertos pontuáveis para a Classificação Nacional
de Atletas, a FPTM informa o seguinte:
a) Foram realizados na época 2018/19:


4 torneios “Super Classe A”;



10 torneios classe A;



9 torneios de classe B

b) A avaliação dos torneios “Super Classe A” e Classe A foi realizada de acordo com o definido no
Regulamento de Torneios Abertos e tendo por base os resultados de mais de 1200 critérios avaliados
através das respetivas matrizes multicritério, foram obtidos os seguintes níveis de avaliação:


Avaliação superior a 85%
o Transmontano
o Póvoa de Varzim
o Vila do Conde
o Torrense/Seixal
o Ála de Gondomar



Avaliação entre 85% e 70%
o ATM Porto
o Vagos
o Lamego
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o Viseu
o Condeixa-a-Nova
o Lourosa
o Gaia


Avaliação entre 70% e 55%
o João Monteiro



Avaliação inferior a 55%
o Lagos

c) Pela primeira vez foi realizada a avaliação dos torneios Classe B tendo por base a matriz de
avaliação multicritério, com o objetivo de percecionar a qualidade dos mesmos.

d) Face aos resultados obtidos na época de 2018/19, reúnem condições para manter a Classe A, os
seguintes torneios: Transmontano, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Torrense/Seixal, Ála de
Gondomar, ATM Porto, Vagos, Lamego, Viseu, Condeixa-a-Nova, Lourosa, Gaia e João Monteiro.

e) Na época de 2018/19 o Torneio de Lagos não atingiu o limiar da pontuação mínima para um torneio
de Classe A.

f) Reúnem condições para manter a Classe B os seguintes torneios: ATM Leiria, Tiago Apolónia,
Marinha Grande, CTM Vila Real, S.Cosme/Maia, Câmara de Lobos, Faro, Cidade de Lisboa e Ponta
do Sol.
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Para a época de 2019/20, fica definido o seguinte:
g) Encontra-se desde já aberto o período de pré-candidaturas a torneios abertos de classe A e B, não
havendo para já qualquer restrição em termos de datas.

h) As pré-candidaturas devem ser enviadas para a FPTM (torneios@fptm.pt) em impresso próprio até
ao próximo dia 26/07/2019.

i) Na época de 2019/20 será atribuída a categoria "Super Classe A" a 5 torneios abertos de classe A,
sendo esta atribuição baseada no ranking de classificações obtidas na época de 2018/19, bem como
pela qualidade evidenciada ao longo das últimas épocas.
j) Os torneios “Super Classe A” serão:


Seniores – Póvoa de Varzim e Ála de Gondomar



Jovens – Transmontano, Torrense/Seixal e Vila do Conde

k) Está prevista a realização de um total de 15 torneios de classe A, dos quais, no mínimo, 4 serão de
seniores.

l) O número de torneios abertos classe B será limitado a 10.

m) A atribuição das datas terá em consideração critérios relacionados com a disponibilidade de datas
resultante da realização de outras provas nacionais e internacionais, a avaliação dos torneios na época
anterior e a localização geográfica dos mesmos, cabendo a decisão final à FPTM.

n) O número de torneios Classe B por área de jurisdição da mesma associação territorial será de 2,
cabendo à FPTM a decisão final em caso de haver mais do que 2 candidaturas por associação.
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o) Pese embora não ter atingido o limiar de pontuação mínima na época de 2018/19, a direção da
FPTM entendeu considerar o Torneio de Lagos com “torneio joker” classe A de seniores. Esta decisão
é fundamentada pela qualidade evidenciada em edições anteriores da prova e pelo objetivo de manter
descentralizado o local de realização de torneios abertos classe A. Entretanto, foi garantido o
compromisso da organização em alterar/melhorar os aspetos fundamentais da organização do torneio,
de modo a assegurar a sua manutenção como classe A.

p) Pelos resultados obtidos na avaliação realizada na época de 2018/19, considerar o Torneio da ATM
Leiria como classe A de jovens, alargando desta forma também a mais uma associação a realização
de torneios classe A.

Lisboa, 9 de julho de 2019
Federação Portuguesa de Ténis de Mesa

(Carlos Fagundes)
Vice Presidente
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