
Torneio Aberto:

Avaliador 1 (Av1): Representante FPTM

Avaliador 2 (Av2): Juiz-Árbitro

Autoavaliação: Organização

#REF! 50% 50% Total 0%

Critérios de Avaliação Peso Av1 Av2 Total Auto Aval

Organização 10% 3,20 2,40 2,80 2,00 0 1 2 3 4 5

Preços das Inscrições 2% 5 5 2
Preços acima da média e sem possibilidade de desconto 

para pagamentos antecipados

Preços acima da média, mas com possibilidade de 

desconto para pagamentos antecipados
Preços de acordo com a média Preços com aplicação de descontos

Capacidade de Diferenciação / Práticas Inovadoras 2% 3 4 2
Torneio sem qualquer motivo diferenciador ("igual a 

tantos outros")

Torneio com algumas preocupações ao nível da 

diferenciação, embora de forma pouco efetiva

A organização preocupa-se em fomentar práticas que 

diferenciem o torneio de outros

A organização tem capacidade de diferenciação e 

práticas inovadoras 

Troféus e Prémios Monetários 2% 2 2 2 Sem troféus e prémios monetários Troféus de qualidade inferior e sem prémios monetários
Troféus condignos e adequados à relevância da prova, 

mas sem prémios monetários

Troféus condignos e adequados à relevância da prova 

e/ou com prémios monetários

Fornecimento de Bolas 2% 1 1 2 A organização não fornece bolas
A organização fornece bolas, mas o fornecimento não 

corresponde (ex. número reduzido)
A organização fornece bolas

Cumprimento de Responsabilidades Financeiras 

com Arbitragem e Outros
2% 5 0 2

A organização não cumpre com as responsabilidades 

financeiras com a Arbitragem e outros agentes

A organização cumpre apenas parcialmente com as 

responsabilidades financeiras com a Arbitragem e outros 

agentes

A organização cumpre com as responsabilidades 

financeiras com a Arbitragem e outros agentes

Para além de cumprir com todas as responsabilidades 

financeiras, a Organização ainda manifesta 

preocupações adicionais

Pavilhão/Instalações 35% 2,74 2,49 2,61 2,26 0 1 2 3 4 5

Áreas de Jogo e Acessos 12% 3 2 3
Menos de 16 áreas de jogo, com dimensões não 

regulamentares e sem corredores de acesso e 

permanência

Mais de 16 áreas de jogo, mas com dimensões não 

regulamentares e sem corredores de acesso e 

permanência

Mais de 16 áreas de jogo, mas com dimensões < (10 x 5) 

e com corredores de acesso e permanência de 

dimensões reduzidas

Mais de 16 áreas de jogo, mas com dimensões < (12 x 6) 

e com corredores de acesso e permanência de 

dimensões adequados

Mais de 16 áreas de jogo, mas com dimensões >= (12 x 

6) e com corredores de acesso e permanência amplos

Mais de 24 áreas de jogo e/ou "show-court" para fases 

finais; dimensões >= (12 x 6) e com corredores de acesso 

e permanência amplos

Qualidade do Material e Piso 9% 2 3 1
Material genericamente de má qualidade e/ou 

danificado

Material em parte (< 50%) de má qualidade e/ou 

danificado

Material com pequenas anomalias, mas sem 

condicionarem os jogos

Material em bom estado, mas com mesas de marcas 

diferentes  (admitido até 10% de material com pequenos 

danos); piso em bom estado

Material em bom estado e da mesma marca (admitido 

até 10% de material com pequenos danos); piso em bom 

estado

Material em bom estado e da mesma marca (admitido 

até 10% de material com pequenos danos); piso 

específico da modalidade

Iluminação Artificial e Natural 8% 3 3 2
Iluminação Artificial muito insuficiente (< 400 lux) e 

existência de entradas de luz natural que perturbam os 

jogos

Iluminação Artificial insuficiente (< 600 lux) e existência 

de entradas pontuais de luz natural que perturbam os 

jogos

Iluminação Artificial insuficiente (< 600 lux) e existência 

de entradas pontuais de luz natural sem perturbarem os 

jogos

Iluminação Artificial regulamentar (> 600 lux) e 

existência de entradas pontuais de luz natural 

devidamente tapadas

Iluminação Artificial regulamentar (> 600 lux) e sem 

existência de entradas de luz natural

Existência de vários níveis luminotécnicos preparados 

para as diferentes fases e áreas de competição

Mesas de Aquecimento 3% 3 3 1 Sem mesas de aquecimento
Com mesas de aquecimento dedicadas, embora em 

espaço não dedicado ou reduzido

Com pelo menos 4 mesas de aquecimento em espaço 

dedicado

Área dedicada do pavilhão com pelo mais de 6 mesas de 

aquecimento com dimensões de 10x5

Áreas de Apoio e Conforto (Fatores: Bancada, 

Balneários, Temperatura e Higiene)
3% 3 1 5

Bancada de dimensões reduzidas, balneários sem 

condições mínimas/água quente, temperatura 

inadequada e falta de higiene/limpeza das instalações

Apenas um dos fatores é cumprido Apenas 2 dos fatores são cumpridos Apenas 3 dos fatores são cumpridos

Bancadas de dimensão adequada ao público existente, 

balneários condignos, temperatura adequada do 

pavilhão e instalações limpas

Cuidados excecionais com as áreas de apoio e com o 

conforto de todos os intervenientes

Questões Técnicas 25% 2,04 3,16 2,60 3,88 0 1 2 3 4 5

Cumprimento de Horário 6% 1 0 5 Com atrasos superiores a 1 hora em uma ou mais provas
Com atrasos superiores a 30 minutos em todas as 

provas

Com atrasos inferiores a 30 minutos em menos de 50% 

das provas

Com atrasos inferiores a 15 minutos em menos de 50% 

das provas
Sem atrasos

Sem atrasos, conseguindo inclusivamente antecipar 

algumas das provas

Realização dos Sorteios durante o torneio 4% 1 5 5
Sorteios demorados e/ou com erros corrigidos 

tardiamente

Sorteios demorados e com erros corrigidos 

atempadamente
Sorteios demorados, mas realizados sem erros

Sorteios realizados de forma rápida e expedita, mas com 

erros corrigidos atempadamente

Sorteios realizados de forma rápida, expedita e sem 

erros, mas atrasando o início das provas

Sorteios realizados de forma rápida, expedita, sem erros 

e sem atrasar o início das provas

Número de Atletas 4% 1 3 0 Menor de 200 Menor de 300 Maior de 300

Sistema de Competição 3% 5 5 5 Outro sistema diferente do definido no RTA Fase de Grupos + Mapa Final por eliminatórias

Abertura do Pavilhão Antecipadamente 3% 5 5 5
Pavilhão aberto com menos de 30 minutos de 

antecedência
Pavilhão aberto com 1 hora de antedência Pavilhão aberto com mais 1 hora de antedência

Meios Informáticos de Apoio 3% 1 3 3 Sem meios informáticos de apoio
Meios reduzidos (apenas um PC dedicado) e por isso 

pouco expeditos

Meios adequados (mais do que um PC dedicado e meios 

de impressão próprios)

Vários equipamentos disponíveis e organizados de forma 

a manter as provas em curso

Publicação de Resultados 2% 2 4 4 Resultados não publicados Resultados publicados apenas no final do torneio
Resultados publicados apenas no final de cada prova ou 

dia
Resultados publicados no final de cada fase Resultados publicados regularmente durante a prova

Resultados disponibilizados on-line e de forma 

atualizada durante as provas

Questões Processuais 7% 3,86 2,43 3,14 3,00 0 1 2 3 4 5

Sorteios 3% 3 3 3
Enviados com menos de 3 dias de antecedência e com 

incorreções

Enviados com 1 semana de antecedência mas com 

incorreções

Enviados com 1 semana de antecedência e sem 

correções
Partilha on-line dos sorteios mas com incorreções Partilha on-line dos sorteios e sem correções

Sorteios realizados em direto, com partilha em 

simultâneo e sem correções

Regulamento 2% 4 3 3 Não cumprimento com o estabelecido no RTA Regulamento pouco claro
Regulamento claro, mas com requisitos de dificil 

aplicação

Regulamento claro e com clausulas que simplificam as 

atividades dos intervenientes

Regulamento claro, com prazos alargados para 

inscrições e data de sorteio compatíveis
Regulamento que supera as expectativas

Candidaturas (Pré e Candidatura) 2% 5 1 3
Não são cumpridos os requisitos de pré-candidatura e 

candidatura
Apenas é cumprido um dos requisitos parcialmente Apenas é cumprido um dos requisitos na totalidade São cumpridos os 2 requisitos parcialmente São cumpridos os 2 requisitos de acordo com o RTA São superados os requisitos definidos no RTA

Arbitragem 15% 5,00 2,00 3,50 5,00 0 1 2 3 4 5

Qualidade da Arbitragem em Geral 5% 5 2 5 Muito Fraca Fraca Cumpre os requisitos mínimos Boa, embora apresente algumas falhas Com qualidade De Excelência

Coordenação do Juiz-Arbitro 5% 5 2 5
Muito Fraca, apresentando falta de articulação com a 

organização e ineficiente na coordenação dos árbitros e 

dos sorteios

Fraca, apresentando algumas falhas de articulação com 

a organização e dificuldades de coordenação dos 

árbitros e dos sorteios

Resolve as situações de forma reativa, apresentando 

falhas pontuais

Antecipa a resolução de problemas e coordena as suas 

atividades conforme o previsto

Coordena a equipa de arbitragem antecipando os 

problemas e resolvendo-os com parcimónia

Coordena a sua equipa de arbitragem com mestria, 

coordena os sorteios sem atrasos e agiliza todas as suas 

atividades

Árbitros 5% 5 2 5 Sem árbitros nacionais
Com árbitros nacionais, mas em número inferior ao 

definido no RTA

Com árbitros nacionais e árbitros regionais em todas as 

mesas

Com árbitros nacionais em número superior aos 

regionais e em todas as mesas
Com árbitros nacionais em todas as mesas

Com árbitros nacionais em todas as mesas e com 

árbitros de reserva

Logística 8% 2,38 4,00 3,19 3,50 0 1 2 3 4 5

Serviços de Refeições e Bar 3% 3 4 1 Não Tem
Tem um Bar no pavilhão, mas com capacidade de 

prestação de serviço reduzida

Tem um Bar devidamente equipado e com capacidade 

de serviço para toda a prova

Tem um ou mais bares e a organização indica locais 

próximos para refeições

Tem um ou mais bares e a organização indica locais nas 

imediações com preços acordados com a organização

Tem um serviço de Bar com capacidade de serviço para 

toda a prova e a organização indica ou presta o serviço 

de locais para realizar as refeições a preços reduzidos e 

Fornecimento de Água aos Participantes 3% 0 4 5 Não fornece
Fornece água aos jogadores, mas não cumpre com os 

limites exigidos no RTA

Fornece água aos jogadores, conforme o estabelecido 

no RTA

Fornece água aos diversos agentes, nos moldes do 

estabelecido para os jogadores

Fornece água aos diversos agentes, acima do previsto no 

RTA

Tem previsto um sistema de fornecimento de água e/ou 

outras bebidas, sem limites

Serviços de Apoio (médicos, enfermagem, 

fisioterapia, etc…)
2% 5 4 5 Não tem disponivel qualquer serviço

Não tem disponível, mas a organização mostra-se 

preocupada e procura soluções

Tem serviços médicos e de enfermagem disponíveis à 

chamada

Tem pelo menos um dos serviços de enfermagem, 

médicos, bombeiros, fisioterapia

Tem pelo menos dois dos serviços de enfermagem, 

médicos, bombeiros, fisioterapia

Tem um sistema de apoio devidamente preparado e 

disponível para qualquer eventualidade

100% 3,00 2,69 2,85 3,20

AGT 60 54 57 64


