FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TÉNIS DE MESA

COMUNICADO Nº 18 de 2019/2020
1 – Fase Final do Campeonato Nacional masculino da 1ª Divisão

1 – Fase Final do Campeonato Nacional masculino da 1ª Divisão
Tal como referido no comunicado nº 15/2020, a FPTM continuou a trabalhar com os clubes envolvidos, assim
como com a Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude, nos preparativos para a realização da Fase Final
do Campeonato Nacional Masculino da 1.ª Divisão referente à época 2019/2020, tendo obtido hoje a
confirmação governamental de que será possível regressar à competição já a partir do próximo dia 1 de julho
de 2020.
Durante este período a FPTM foi perspetivando um modelo competitivo que honrasse as classificações da Fase
Inicial da prova mantendo dentro do possível os princípios básicos do play-off assim como o longo período de
paragem competitiva a que os atletas estiveram sujeitos, respeitando simultaneamente as orientações da
Direção Geral de Saúde e ainda da International Table Tennis Federation (ITTF) e protegendo desta forma a
saúde de todos os participantes

É, assim, no Centro de Alto Rendimento em Gaia, ambiente controlado e com um rigoroso Plano de Contingência
implementado e testado que a FPTM vai organizar a Fase Final do Campeonato Nacional da 1ª Divisão
Masculina, com a presença dos clubes Sporting CP, GD Toledos e GDCS Juncal, os três primeiros classificados da
Fase Inicial da competição, num novo modelo competitivo que a direção da FPTM aprovou na sua reunião de
23 de junho, ao abrigo do disposto no artigo n.º 3.º, do Decreto-Lei n.º 18-A/2020, de 23/04/2020,
especificamente para esta Fase Final e que de seguida passamos a explicar:
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Modelo Competição da Fase Final:
Fase concentrada entre os 4 (quatro) primeiros da Fase Regular, para apurar o Campeão e o Vice-Campeão
Nacional que será disputado da seguinte forma:
a) O 1º e 4º classificados da Fase Inicial jogarão entre si dois encontros. Aquele que tiver melhor diferença entre
partidas ganhas e perdidas passa à final.
b) O 2º e 3º classificados da Fase Inicial jogarão entre si. Aquele que tiver melhor diferença entre partidas ganhas
e perdidas passa à final.
c) Os vencedores de a) e b) jogarão de igual forma, para encontrar o Campeão e o Vice-Campeão.
Em caso de empate entre partidas ganhas e perdidas serão aplicados os seguintes critérios para encontrar o
vencedor, pela respetiva ordem:
1) Melhor diferença entre jogos (sets) ganhos e jogos (sets) perdidos;
2) Melhor classificação na Fase Regular;
Em caso de alguma equipa não comparecer, será eliminada desta Fase Final, não se aplicando o disposto no
numero 1.1.1.1.9 do Regulamento das Competições Desportivas.
Os vencidos da meia-final não se defrontarão, pelo que o 3º e 4º lugares serão distribuídos tendo em conta a
ordem classificativa da Fase Inicial da prova.
Considerando que o CD São Roque informou que não estaria presente nesta Fase Final, foi assim possível
agendar os jogos do seguinte modo.
Data e horários dos encontros da meia final:
Jogo 1 da meia-final; Dia 2 de julho às 16h00; GD Toledos – GDCS do Juncal
Jogo 2 da meia-final; Dia 3 de julho às 16h00; GD Toledos – GDCS do Juncal
Jogo 1 da final; Dia 4 de julho às 16h00; Sporting CP – vencedor da meia final
Jogo 2 da final; Dia 5 de julho às 16h00; Sporting CP – vencedor da meia final
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Sistema de Jogo:
Considerando as normas emanadas sobre a DGS sobre o distanciamento social e ainda as instruções adicionais
emitidas pela ITTF (International Table Tennis Federation) a FPTM decidiu alterar o modelo de jogo para esta
Fase Final, evitando assim jogar a partida de pares:
French - Brazilian
Este sistema consiste num total de 5 (cinco) partidas de singulares.
A ordem das partidas é a seguinte:
A-X
B-Y
C-Z
A-Y
B-X
O encontro termina quando uma equipa atinge o máximo de três vitórias.
As partidas do encontro serão disputadas ao melhor de 5 (cinco) jogos

Em cumprimentos com as normas da DGS e as instruções da ITTF, serão ainda implementadas as seguintes
medidas adicionais de higienização.
a) Encontros à porta fechada
b) Cumprimento das normas de distanciamento social, com os bancos dos jogadores separados por 1 metro.
c) Uso obrigatório de máscara social, exceto os atletas que estiverem a jogar.
d) Gel desinfetante acessível durante os encontros, colocados à entrada do recinto de jogo e na mesa do árbitro
para acesso fácil.
e) Higienização da mesa, chão e bolas antes de cada partida.
f) Os jogadores não mudarão o lado da mesa no final de cada set nem a meio do 5º set, sendo que o lado da
mesa em que jogam será definido no sorteio do inicio de cada partida.
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g) Partida efetuada com sistema de “multibolas” o que representa uma bola nova por cada ponto.
h) Implementação de protocolo de jogo sem cumprimentar árbitros e adversários.
i) Não convocar árbitros com mais de 65 anos.
j) A FPTM realizará uma higienização da sala todas as manhãs dos dias de competição.
Notas Finais:
A FPTM terá o seu Departamento Médico, pertencente ao Hospital Fernando Pessoa, presente durante toda a
competição.
As equipas ficarão instaladas no Hotel Holliday Inn Gaia, unidade hoteleira totalmente preparada para
implementação dos procedimentos de limpeza e higienização em contexto Covid-19.
A FPTM já fechou acordo com o canal televisivo A Bola TV para a transmissão dos quatro (4) encontros
agendados e que serão também transmitidos nas redes sociais da FPTM.
A direção da FPTM não pode deixar de agradecer o espirito construtivo e empreendedor demonstrado por todos
os envolvidos nas longas reuniões realizadas com o objetivo de concretizar este evento, nomeadamente pelos
representantes dos quatro clubes com direito a disputar o título de Campeão Nacional da 1ª Divisão da época
ainda em curso, assim como todo o empenho colocado pelo Sr. Secretário de Estado Dr. João Paulo Rebelo na
concretização deste objetivo.

Lisboa, 26 de junho de 2020

Pela direção,

Pedro Moura
Presidente
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