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Conforme informado anteriormente, a FPTM mantém a expetativa de poder retomar em breve, e parcialmente,
os seus quadros competitivos, completando os Campeonatos Nacionais da 1ª Divisão Masculino e Feminino,
assim como os das divisões secundárias. Tal como informado desde sempre, pretende-se que as decisões
desportivas imperem sobre as decisões administrativas no que a conclusão das competições se refere.
A FPTM tinha definido a data de 31 de maio para tomar decisões quanto aos Campeonatos Nacionais da
1ª Divisão Masculino e Feminino e nesse sentido voltou a reunir com todos os clubes qualificados para disputa
do título. Dessas reuniões resultaram as seguintes decisões:
- Continuar a trabalhar conjuntamente no sentido de concluir as competições em referência, encontrando os
Campeões Nacionais desportivamente, aguardando pelas decisões resultantes da avalização quinzenal ao
Plano de Desconfinamento, realizada em Conselho de Ministros;
- Considerando a impossibilidade de se realizar o play-off como está regulamentado, realizar uma Fase Final,
em modo concentrado, com modelo competitivo a definir;
- Realizar esta Fase Final em mesa neutra, no Centro de Alto Rendimento de Gaia, onde a FPTM tem o Plano
de Contingência implementado e testado;
- Realizar este Fase Final entre os dias 25 e 30 de junho, sem publico e com o maior número de jogos possíveis
a serem transmitidos “via streaming”, data após o qual será declarada a encerramento do Campeonato Nacional
da 1ª Divisão Masculina e Feminina.
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Entretanto, em reunião de direção realizada a 2 de junho, a FPTM tomou as seguintes decisões:
- Não realizar o “play-out” dos Campeonatos Nacionais da 1ª Divisão Masculina e Feminina, garantindo assim
a permanência nesta divisão dos clubes envolvidos;
- Confirmar o alargamento do número de equipas do Campeonato Nacional da 1ªs Divisão Masculina e Feminina
época 2020/2021 para o mínimo de 11 (onze) e 9 (nove) equipas respetivamente.
A FPTM irá continuar a trabalhar junto das entidades competentes, no sentido de concretizar a retoma parcial
do seu quadro competitivo.
Atentamente,
Pela direção,

Lisboa, 03 de junho de 2020

O Presidente da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa

(Pedro Moura)
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