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COMUNICADO Nº 5 de 2020/2021 

1. Comunicação de Resultados 2020/2021 

2. Boletins de Jogo 2020/2021  

3. Plano de Contingência – Aditamentos 

4. Alteração de Mesa 

 

 

 

 

1. Comunicação de Resultados 2020/2021 

A comunicação dos resultados deverá ser feita pelas equipas visitadas na plataforma de resultados da 

FPTM https://resultados.fptm.pt/ . Os clubes terão acesso com o nome dos utilizadores que indicaram 

atempadamente. Os clubes dos Campeonatos Nacionais de Equipas da 1ª Divisão (Masculinos e 

Femininos) deverão usar a ferramenta Livescoring que encontram na plataforma. A atualização dos 

resultados deve ser feita no mesmo dia do encontro e o Livescoring realizado durante o encontro. O 

não cumprimento terá como penalização os valores que encontram no ponto 9 da Tabela de Encargos 

2020/2021. 

 

Encontram o Manual de Procedimentos em 

https://docs.google.com/document/d/1GcqqWDwgbCTmfS-JzpOfJdGtV0P0eLcBd5u7-

vNdJdg/edit?usp=sharing  
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2. Boletins de Jogo 2020/2021 

De acordo com o ponto F 1.5 do Regulamento Geral da FPTM os clubes visitados devem enviar à 

FPTM o boletim de jogo no primeiro dia útil imediatamente seguinte à realização do encontro. Esse 

envio deve ser feito para resultados@fptm.pt Caso esse ponto não seja cumprido prevê o mesmo 

Regulamento no ponto F 1.10.2 punição com pena de multa. Essa penalização será de 25,00 €. 

 

3. Plano de Contingência - Aditamentos 

Com o aproximar da data de inicio dos Campeonatos informa a FPTM do seguinte: 

a. Proibição de Público – Não será autorizada a entrada de público nos encontros dos 

Campeonatos Nacionais de Equipas Seniores. Assim, além dos intervenientes nos 

encontros (árbitros, jogadores, treinadores e delegados) podem estar presentes: 

i. Membros da Direção do clube visitado – até 3 pessoas 

ii. Membros da Direção do clube visitante – até 1 pessoa 

iii. Membros da Associação de Ténis de Mesa do clube visitado – até 1 pessoa 

iv. Membros da FPTM – até 2 pessoas 

b. O pedido de acesso destas pessoas deverá ser enviado para dt@fptm.pt até 3 dias uteis 

antes do encontro. 

c. Esta lista de pessoas extra será enviada ao árbitro e clube visitado 2 dias uteis antes do 

encontro. 

d. Mudança de lado na mesa – Não será permitida a mudança de lado entre os jogadores 

e equipas. No momento da entrega da constituição das equipas o clube visitado 

escolherá o lado onde disputará o encontro. Não sendo permitida a mudança de lado 

solicitamos às equipas que tenham o cuidado de ter condições semelhantes em ambos 

os lados tais como fundo de cor diferente, separadores de cores diferentes, etc. 
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e. Limpeza – A equipa visitada será responsável pela limpeza da mesa entre cada jogo e 

entre cada período de aquecimento. 

f. Medição de Temperatura – A equipa visitada está autorizada a medir a temperatura à 

entrada da sua sala de jogo. 

g. Aquecimento – O aquecimento será feito em períodos distintos. Damos como exemplo 

um encontro as 15h: 

i. 14h00 – 14h15 – Equipa Visitada 

ii. 14h15 – 14h30 – Equipa Visitante 

iii. 14h30 – 14h40 – Equipa Visitada 

iv. 14h40 – 14h50 – Equipa Visitante 

v. 14h50 – 14h55 – Equipa Visitada 

vi. 14h55 – 15h00 – Equipa Visitante 

 

4. Alteração de Mesa 

Os clubes estão autorizados a alterar a mesa de jogo no decorrer da época desportiva desde que 

informem a FPTM para competicoes@fptm.pt até 5 dias uteis antes do encontro. Depois dessa data 

não é possível a alteração. 
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