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COMUNICADO Nº 21 de 2016/2017 

 

    I – TORNEIOS ABERTOS PONTUÁVEIS PARA A CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATLETAS 
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A FPTM implementou na época de 2016/17 um novo modelo de avaliação de torneios abertos que visa 
tornar mais objetiva a valorização dos seus principais critérios.  
 
Relativamente à presente época, a FPTM informa o seguinte:  
 
a) foram realizados: 

 3 torneios “Super classe A”; 

 11 torneios classe A; 

 6 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 a matriz de avaliação multicritério divulgada no início da 
corrente época, tendo resultado os seguintes níveis de avaliação: 

 Avaliação > 85% 

o Transmontano 

o Póvoa de Varzim 

o Torrense/Seixal 

 

 Avaliação entre 84% e 75% 

o Vila do Conde 

o ATM Porto 

o Vagos 

o Lourosa 

o Lamego 

o Gaia 
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 Avaliação entre 74% e 55% 

o Viseu 

o João Monteiro 

o Lagos 

o Condeixa-a-Nova 

 

 Avaliação < 54% 

o Juventude Sanguedo 

 
c) as organizações dos torneios classe A de Penafiel e da Ala Nun’Alvares de Gondomar cancelaram a 
realização da prova nesta época. 
 
d) nenhum torneio aberto classe B solicitou a avaliação da sua prova pela FPTM. 
 
e) manterão a classe A, em função da classificação positiva da prova realizada em 2016/17, os seguintes 
torneios: Transmontano, Póvoa de Varzim, Torrense/Seixal, Vila do Conde, ATM Porto, Vagos, Lourosa, 
Lamego, Gaia, Viseu, João Monteiro, Lagos e Condeixa-a-Nova. 
 
f) por não ter ultrapassado o nível mínimo na avaliação da presente época, o torneio aberto da Juventude de 
Sanguedo passará a classe B. 
 
g) manterão a classe B os seguintes torneios: Caldas da Rainha, ATM Lisboa, Humberto Gaspar, Ponta do 
Sol, Câmara de Lobos e Tiago Apolónia. 
 
 
Para a época de 2017/18, fica definido o seguinte: 
 
h) encontra-se aberto o período de pré-candidaturas a torneios abertos de classe A e B, não havendo para já 
qualquer restrição em termos de datas. 
 
i) as pré-candidaturas devem ser enviadas para a FPTM em impresso próprio até ao próximo dia 28/07/2017. 
 
j) a atribuição das classes e 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 das provas, cabendo a decisão final à FPTM. 
 
k) está prevista a realização de um total de 14 torneios de classe A, dos quais 4 terão de ser de seniores. 
 
 
l) De acordo com o estabelecido no regulamento, será atribuída a categoria "Super Classe A" a 4 torneios 
abertos, 2 de seniores e 2 de jovens, sendo esta atribuição baseada no ranking de classificações obtidas na 
época de 2016/17. 
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m) No sentido de dinamizar a realização de torneios de seniores, cujo número tem diminuído nas últimas 
épocas, a FPTM considerará a atribuição de um novo torneio classe A, apenas por uma época e cuja 
denominação será de “torneio joker”, a uma entidade organizadora que se candidate a esta vaga explicitando 
as condições em que a prova se irá realizar e justificando os motivos da sua candidatura. A FPTM analisará 
as candidaturas recebidas e tomará a decisão final antes do início da próxima época. 
 
n) O número de torneios abertos classe B será de 10, podendo este número ser aumentado em função do 
número de candidaturas recebidas. A FPTM ponderará desta forma a atribuição da categoria classe B a novos 
torneios abertos, que, no entanto, deverão ter um ponderador especial e inferior na atribuição de pontos para 
o ranking. 
 

 
Carlos Fagundes 
Vice-Presidente da FPTM 
 
 


