
FEDERAÇÃO PORTUGUESA 
                       DE TÉNIS DE MESA 
 

 

 

 

 
 
Rua Padre Luís Aparício, 9 - 5.º Tel: +351 213 531 999  /  +351 213 527 413 NIPC 501 547 584  
1169-093 Lisboa Fax: +351 213 525 178 Mat.Cons. Reg. Com. Lisboa 
Portugal geral@fptm.pt  sob o nº 237/961021 

 
 

COMUNICADO Nº 05 de 2014/2015 

 

1- Grelha resumida dos requisitos de Torneios de Classificação Nacional 

2- Datas disponíveis para a candidatura a organização de Torneios de Classificação Nacional 

3- Pré-candidatura à organização de Torneios de Classificação Nacional 

4- Regulamento de Torneios de Classificação Nacional 

5- Notas adicionais 

6- Anexos: 

a. Grelha resumida de requisitos 

b. Datas disponíveis para Torneios 

c. Modelo A Torneios 2014_15 

 

 

 

1- Grelha resumida dos requisitos de Torneios de Classificação Nacional 

 

Por forma a permitir uma imediata análise e melhor compreensão do novo Regulamento de Torneios, 

divulga-se desde já uma grelha resumida dos requisitos para a candidatura à organização de Torneios de 

Classificação Nacional. 

 

2- Datas disponíveis para a candidatura a organização de Torneios de Classificação Nacional 

 

De igual modo, e uma vez que já foi possível determinar as datas das competições nacionais, conforme 

calendário geral hoje publicado através do Comunicado nº 4 2015/15, divulga-se também em anexo, as 

datas disponíveis para apresentação de candidaturas à organização de Torneios de Classificação 

Nacional, não sendo aceites candidaturas para outras datas. 

 

Nas datas que são indicadas como disponíveis, realizam-se encontros relativos às diferentes competições 

regulares seniores de equipas, bem como competições internacionais com potencial participação de 

atletas nacionais, factores que para a FPTM não constitui obstáculo à realização de Torneios. 

 

Nos termos do Regulamento em caso de haver mais do que um candidato à organização de torneio numa 

mesma data, a FPTM procurará encontrar consenso, mas terá preferência, na presente época, o 

organizador que nessa data, em épocas anteriores, tenha organizado Torneios de Classe A, à luz do 

anterior regulamento. 
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3- Pré-candidatura à organização de Torneios de Classificação Nacional 

 

A pré-candidatura à organização de Torneios de Classificação Nacional para a época 2014/2015 tem que 

ser apresentada obrigatoriamente no formulário anexo (Modelo_A_Torneios_2014_15), enviado para o 

endereço torneios@fptm.pt até ao próximo dia 5 de Setembro de 2015. 

 

4- Regulamento de Torneios de Classificação Nacional 

 

O texto integral do Regulamento de Torneios, aprovado em reunião de Direcção de 16 de Julho de 2014, 

será divulgado e publicado na próxima segunda-feira, e revogará todas as normas do Regulamento Geral 

constantes da Secção F do Regulamento Geral e todas as demais normas que lhe sejam contrárias. 

 

5- Notas adicionais 

 

Todos os Torneios reconhecidos em que um atleta participe contarão para a classificação nacional do 

respectivo escalão, e as posições alcançadas no final da época desportiva 2014/2015 serão as 

consideradas para efeitos de participação no TOP 12 relativo à mesma época, mas que será realizado 

apenas no início da época 2015/2016. 

 

6- Anexos: 

 

Em anexo ao presente Comunicado enviamos: 

a. Grelha resumida de requisitos 

b. Quadro com as datas disponíveis para candidaturas a Torneios 

c. Modelo_A_Torneios_2014_15 (formulário de pré candidatura) 
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