FEDERAÇÃO PORTUGUESA
DE TÉNIS DE MESA

COMUNICADO Nº 14 de 2014/2015

Bola de plástico

I - Bola de plástico

1. No passado dia 5 de Agosto, foi emitido um Comunicado esclarecendo as razões pelas quais
a nova bola de plástico, utilizada em todas as competições internacionais organizadas sob a
égide da ETTU ou ITTF, somente nos Campeonatos Nacionais da 1ª divisão masculina e
feminina seria utilizada desde o início da presente época desportiva, e em todas as restantes
competições nacionais apenas a partir do dia 1 de Janeiro de 2015.

2. Essa decisão baseara-se na escassa quantidade de bolas de plástico que a Tibhar,
patrocinador da FPTM e fornecedor da bola oficial para todas as competições nacionais,
conseguiria assegurar para Portugal, situação que se manteve até à presente data.

3. A FPTM tem mantido contactos constantes com o fornecedor, no sentido de tentar perceber
se a situação já estaria regularizada durante o mês de Janeiro de 2015, por forma a que todos
os clubes e agentes da modalidade possam adquirir a quantidade de bolas de plástico
necessárias para os seus treinos e competições. Porém, à presente data, a informação de que
dispomos é de que, não só a Tibhar não consegue assegurar o normal fornecimento de bolas
de treino e de competição necessárias para o normal desenrolar de treinos e competições de
todos os praticantes, como nem o consegue sequer assegurar para as competições das 1ª
divisões masculinas e femininas.
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4. Contactados também representantes de outras marcas, visando perceber qual a previsão de
fornecimento de bolas para o mercado português, todos confirmaram os constrangimentos
existentes, conseguindo apenas garantir que esse fornecimento será normalizado durante o 1º
trimestre de 2015 e que existe em “stock” um número de bolas suficiente para assegurar o
parcial funcionamento das competições nacionais.

5. A direcção da FPTM analisou e teve em conta, para a tomada de decisão que ora se
comunica, os seguintes factores:
a. A necessidade de conjugar a implementação da utilização da bola de plástico em
todas as competições nacionais, com a disponibilidade das mesmas no mercado
nacional;
b. Os interesses e factores subjacentes aos intervenientes nas várias competições
nacionais;
c. Os objectivos das selecções nacionais.

6. Assim, a direcção da FPTM deliberou que o processo de transição da bola de celulóide para a
bola de plástico nas competições nacionais será efectuado de um modo gradual e
progressivo, sendo adoptadas as regras que constam dos números seguintes.

7. Até ao final da época desportiva de 2014/2015 fica suspensa a indicação de uma marca/ tipo
de bola de plástico como “bola oficial”.

8. A obrigatoriedade genérica (estabelecida no Comunicado nº 15-2013/2014) de que a partir de
1 de Janeiro de 2015 todas as competições nacionais se disputassem com bola de plástico,
fica adiada para 1 de Abril de 2015, com excepção do disposto nos números seguintes e de
acordo com os procedimentos que ora se comunicam.
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9. A partir do dia 1 de Janeiro de 2015 é obrigatória a utilização de uma bola de plástico nos
encontros das seguintes competições:
a. Campeonato Nacional da 1ª Divisão Masculina (já obrigatória desde 4 de Outubro
de 2014);
b. Campeonato Nacional da 1ª Divisão Feminina (já obrigatória desde 4 de Outubro de
2014);
c. Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Honra Masculina;
d. Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina.

10. Os clubes participantes nas competições nacionais referidas no número anterior poderão
escolher a marca/tipo da bola de plástico com que serão disputados os encontros disputados
em “casa” sendo observadas as seguintes regras:
a. A bola de plástico tem que ser escolhida entre as que constam da listagem oficial de
bolas da ITTF (http://www.ittf.com/_front_page/ittf1.asp?category=balls);
b. Cada clube deverá informar a FPTM (para o endereço geral@fptm.pt), até às 18h00
do dia 9 de Janeiro de 2015, qual a bola de plástico que irá utilizar nos encontros
em casa;
c. Os clubes que, dentro do prazo estabelecido na alínea b) do nº 10 do presente
Comunicado, não procedam a essa indicação, ficam obrigados a disputar os seus
encontros em casa com a bola de plástico Tibhar*** Branca 40+SYNTT;
d. Imediatamente após o termo do prazo referido na alínea b) do nº 9 do presente
Comunicado, a FPTM divulgará, através de Comunicado e publicação no site oficial
(www.fptm.pt) a lista de bolas de plástico que cada clube irá utilizar nos seus
encontros em casa

11. O Campeonato Nacional da 2ª Divisão Nacional Masculina continuará a ser disputado com a
bola de celulóide Tibhar 3*** até ao próximo dia 31 de Março de 2015, devendo cada clube
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informar a FPTM (para geral@fptm.pt) , até ao dia 15 de Março de 2015, qual a marca/tipo de
bola de plástico que utilizará nos encontros disputados em casa a partir de 1 de Abril de 2015,
aplicando-se, com as necessárias adaptações, o disposto no nº 10 do presente Comunicado.

12. A partir de 1 de Janeiro de 2015, em todas as restantes competições nacionais organizadas
pela FPTM será utilizada a bola de plástico Tibhar*** Branca 40+SYNTT.

13. A possibilidade de escolha da bola a utilizar pelos organizadores dos Torneios Abertos Classe
A (de celulóide ou de plástico), estabelecida no nº 4 do artigo 56º do Regulamento de
Torneios, é prorrogada até ao dia 31 de Março de 2015, sendo a partir do dia 1 de Abril de
2015 obrigatória a utilização de bolas de plástico, de acordo com o disposto no nº 1 do artigo
24º do mesmo Regulamento.

14. Nos Torneios Classe B, a bola determinada pelo respectivo regulamento, a fornecer ou a
apresentar por cada jogador, de acordo com o nº 2 do artigo 24º do Regulamento de Torneios,
é obrigatoriamente de plástico a partir de 1 de Abril de 2015.

Lisboa, 18 de Dezembro de 2014

Federação Portuguesa de Ténis de Mesa

Pedro Miguel Moura
Presidente
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