FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TÉNIS DE MESA
DEPARTAMENTO DE TÉNIS DE MESA ADAPTADO
REGULAMENTO DO TORNEIO ABERTO
1-ORGANIZAÇÃO
O Departamento de Ténis de Mesa Adaptado da Federação Portuguesa
de Ténis de Mesa promove no próximo dia 11 de Novembro de 2017, com
o apoio logístico da Academia de Ténis Mesa do Vitória de Setúbal,
conforme calendário Nacional, a sua 4ª Jornada Concentrada de Ténis de
Mesa Adaptado, a contar para a Classificação Nacional de Atletas da
época 2017/2018 JSC.
2-DATA E LOCAL
Esta jornada irá realizar-se no dia 11 de Novembro de 2017, com início às
14h30, na Academia de Ténis Mesa do Vitória Futebol Clube, sito no
Estádio do Bonfim em Setúbal sendo:
11 de Novembro de 2017 – 14h30 – Classes: de Pé; cadeira de rodas;
intelectual; Síndrome Down) – Fase de Apuramento e Fase Final
Contudo a Organização, mediante o número de inscrições em cada classe,
definirá o horário de início dos mesmos e dessa decisão dará informação
após o respetivo sorteio.
3-EQUIPAMENTO
Os atletas devem apresentar-se devidamente equipados (camisola,
calções ou calças e ténis).

4-CLASSES
Este Torneio será constituído pelas seguintes Classes em ambos os sexos:
De Pé
Cadeira de Rodas
Intelectual
Síndrome de Down

todas as idades
todas as idades
todas as idades
todas as idades

NOTA:
– Se houver no mínimo três atletas inscritos do sexo feminino em
qualquer uma das classes, jogarão no seu quadro competitivo respetivo
– Se houver no mínimo três atletas inscritos com síndrome de down,
jogarão no seu quadro competitivo respetivo.
5-INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser enviadas até ao dia 07 de Novembro de 2017,
em ficha própria, definindo os atletas que compõem as classes e com
todos os elementos que fazem parte da ficha de inscrição:
Federação Portuguesa de Ténis de Mesa
Departamento de Ténis de Mesa Adaptado
Prof. Francisco Teófilo:
telemóvel - 964 156 808, email – tmadaptado@fptm.pt
NOTA:
- Findo este período não serão aceites quaisquer inscrições, sendo
igualmente consideradas sem efeito as inscrições que não contiverem os
elementos acima mencionados;
-Sempre que se verifique qualquer alteração ao regulamento a
organização dará a todos os atletas a respetiva informação;
6 - SORTEIO
O sorteio será efetuado na sala de reuniões da Federação Portuguesa de
Ténis de Mesa, no dia 09 de Novembro de 2017, pelas 11h00, podendo
assistir todos os interessados.

7- QUADRO COMPETITIVO DA PROVA
Depois de efetuado o sorteio, nenhuma alteração será permitida. A prova
segue o regulamento da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa. Todos
os casos omissos neste regulamento ou no da Federação serão resolvidos,
pelos elementos presentes do Departamento de Ténis de Mesa Adaptado.
As bolas a apresentar neste torneio, serão da responsabilidade dos
atletas. A falta de apresentação da referida bola, não pode constituir
alegação para a não realização dos jogos.
Sistema Misto:
1ª fase: Grupos apurando-se os 2 primeiros classificados de cada grupo.
2ª fase: Mapa de eliminação direta.
Na 1ª e na 2ª fase as partidas serão disputadas ao melhor de 5 (cinco)
jogos.
Todos os atletas que participem na prova terão 8 (oito) pontos extra –
Bónus de Participação – a contar para a Classificação Nacional de Atletas.
8- PRÉMIOS
Serão distribuídos no final do Torneio

