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1. Campeonato Nacional de Equipas 2ª Divisão Femininos Zona Continental e Açores
2. Campeonato Nacional de Equipas 1ª Divisão Femininos | Datas do Playoff
3. Bola Oficial 2015/2016
4. Tabela de Encargos 2015/2016

1. Campeonato Nacional de Equipas 2ª Divisão Femininos Zona Continental e Açores
Como é do conhecimento de todos os agentes da modalidade e se encontra publicado no “site” oficial
da FPTM, foi recentemente alterado o Regulamento do Campeonato Nacional da 2ª divisão feminina
permitindo que tanto a Série Madeira como a Série Continente e Açores sejam disputadas pelo máximo
de dez (10) clubes cada.
É também do conhecimento público que nos últimos anos a FPTM tem autorizado regimes de exceção
para esta competição, com o objetivo claro de aumentar o número de clubes participantes e o seu
nível competitivo, ajudando assim a promover a prática do ténis de mesa feminino no país.
Recentemente, e já depois de terminado o prazo de inscrição na Fase de Qualificação Nacional que
daria acesso à 2ª divisão nacional, e até depois do encerramento da época anterior, alguns clubes tem
demonstrado vontade de participar nesta competição.
Assim, e que considerando que existem 6 (seis) equipas com o direito desportivo assegurado para
participar no Campeonato Nacional da 2ª divisão feminina e que até já confirmaram a sua participação,
a ver:
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Ala Nun’Alvares “B”
CMT Mirandela “B”
Casa do Povo de Alvito
CTM Taipas
GDCS Juncal “B”
GD Fazendense
Vem a FPTM convidar todos os restantes clubes que pretendam participar no Campeonato Nacional
da 2ª divisão feminina a confirmarem a sua vontade, através do preenchimento do documento em
anexo que deverá ser enviado para geral@fptm.pt ou jose.bentes@fptm.pt até ao próximo dia 31 de
Agosto de 2015.
Informa a FPTM que no caso de existirem mais clubes interessados que as vagas por preencher, será
disputada em data e local a designar, a Fase de Qualificação Nacional que apurará as quatro (4)
equipas que irão finalmente disputar esta competição.
2. Campeonato Nacional de Equipas 1ª Divisão Femininos | Datas do Playoff
A FPTM informou recentemente as datas provisórias para a realização do “play-off” do Campeonato
Nacional da 1ª divisão feminina.
No entanto e considerando que durante a próxima época desportiva se decidirá o apuramento para os
Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, agendados para Agosto de 2016, através da participação das
atletas nas Fases de Qualificação Olímpica reguladas pela ITTF e pelo rankings mundiais que se
definem durante as várias competições do World Tour, e que se perspetivam atletas portuguesas a
disputar estas competições com o objetivo de se apurarem para a competição de singulares e de
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equipas dos Jogos Olímpicos, decidiu a FPTM suspender as datas de realização do “play-off “ do
Campeonato Nacional da 1ª divisão feminina, até ser possível uma melhor definição das provas
internacionais, assim como dos objetivos, em que as atletas irão participar.
A FPTM irá trabalhar em colaboração com os clubes participantes nesta competição, no sentido de
encontrar o melhor calendário para a realização do “play-off” de atribuição do título nacional.
3. Bola Oficial 2015/2016
A Bola Oficial para todas as provas organizadas pela FPTM será a TIBHAR 40+ SYNTT (plástico).
4. Tabela de Encargos 2015/2016
Segue em anexo a Tabela de Encargos para a presente época
Anexos:
1. Impresso de Inscrição
2. Tabela de Encargos 2015/2016
Lisboa, 18 de agosto de 2015
Federação Portuguesa de Ténis de Mesa

(Pedro Miguel Moura)
Presidente
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