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A realização deste torneio tem como objetivo homenagear os Bombeiros Portugueses e ao 

mesmo tempo, homenagear os bombeiros falecidos no verão de 2013. 

 

Regulamento 

I - Generalidade 

Artº 1º - O Município de Seia conjuntamente com os Bombeiros Voluntários de Seia e com a Associação 

de Ténis de Mesa do Distrito de Viseu, vão organizar um grande Torneio de Homenagem aos Bombeiros 

Portugueses, na modalidade de Ténis de Mesa no dia 8 de março de 2014, destinado à participação de  

Bombeiros que representem as suas Associações. 

Artº 2º - Este torneio será realizado no Pavilhão Municipal de Seia “Padre Martinho” em S. Romão – Seia 

COM INICIO PELAS 9H00 HORAS  

Artº 3º - O Torneio será constituído por duas provas distintas (masculina e feminina) e com escalão 

único (séniores). 

a) Caso haja algum bombeiro com idade inferior a 18 anos, poderá  concorrer,  mas terá que se 

sujeitar ao escalão único. 

b) Os jogadores deverão ser portadores do Bilhete de Identidade/Cartão Cidadão 

c) A organização deste torneio não é responsável por qualquer acidente que se possa verificar 

durante a prova. 

Artº 4º - As duas provas distintas (masculinas e femininas) serão disputadas individualmente 

 

II – Inscrições 

Artº 5º - Neste torneio podem inscrever-se bombeiros que se encontrem no ativo de qualquer 

corporação voluntária ou municipal. 

a) Cada corporação pode inscrever o número de jogadores que entender, em cada categoria 

(séniores masculinos ou femininos) 

Artº 6º - As inscrições serão abertas a partir desta data e até às 24 horas do dia 23 de fevereiro de 2014 

impreterivelmente. 
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Artº 7º - As inscrições são feitas por escrito, em ficha anexa a este regulamento e os dados validados 

pela direção da corporação. 

a) Qualquer que seja a forma escolhida para o envio das inscrições, as corporações de 

Bombeiros  serão os únicos responsáveis por eventuais atrasos ou falhas na sua receção; 

b) Para evitar equívocos referentes à correta receção das inscrições, as direções dos 

Bombeiros, deverão confirmar até ao dia 26 de fevereiro a receção das inscrições; 

c) O número total de inscrições está limitado a 200 participantes 

Artº 8º - As inscrições devem ser enviadas através das respetivas Associações, para o seguinte endereço: 

 Associação de Ténis de Mesa do Distrito de Viseu                                                   

 Edifício da Junta de Freguesia de São Martinho de Mouros     

 Cravêlo            

 4660-370 São Martinho de Mouros - Resende 

ou através de correio eletrónico para:        

 geral@atmviseu.pt           

Contato do Presidente da ATMDV: 936 304 952 

Artº 9º - O custo da inscrição é de 5 € por cada participante 

a) O pagamento do valor total das inscrições é obrigatório, independentemente da participação ou 

não do inscrito. 

b) O valor total a pagar deverá ser efetuado por transferência bancária, com o NIB de: 

NIB: 0045 4080 4026 2438 5608 7 
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Serra da Estrela 
     "Homenagem aos Bombeiros Portugueses" 
 

III – Sorteios 

Artº 10º - O sorteio da prova será realizada no dia 4 de março na sede da Associação de Ténis de Mesa 

do Distrito de Viseu (São Martinho de Mouros, concelho de Resende) pelas 21 horas e a elas poderão 

assistir todos os interessados. 

Artº 11º - A organização afixará no Pavilhão, em lugar bem visível e acessível, os mapas referentes a 

cada uma das provas, os quais irão sendo atualizados, para que os interessados possam seguir o 

desenrolar do torneio. 
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IV – Esquema e horário das provas 

Artº 12º - O torneio irá usar o sistema MISTO (1ª fase por grupos e 2ª fase por eliminatórias) 

 

V- Arbitragem 

Artº 13º - A arbitragem estará a cargo dos jogadores que não estejam nesse momento em prova, 

independentemente da organização pedir a colaboração de alguns jogadores federados que militam nos 

torneios da ATMDV, ou outros elementos de reconhecido mérito na modalidade. 

Artº 14º - A organização nomeará um elemento para fazer as vezes de juíz-árbitro 

 

VI – Disposições diversas 

Artº 15º - As bolas para disputa do torneio serão da responsabilidade dos jogadores 

a) A bola oficial do torneio será TIBHAR 3 estrelas de cor branca 

b) Caso nenhum dos jogadores se apresentar com uma bola oficial, o árbitro escolherá uma 

das bolas que os jogadores apresentem, não sendo motivo para a não realização do jogo 

Artº 16º - Dentro da área de jogo, apenas será permitida a presença dos atletas e do árbitro (ou do juíz 

árbitro, se necessário); 

Artº 17º - As partidas desta prova disputam-se ao “melhor-de-cinco-jogos”, ganhando os concorrentes 

que obtiverem três vitórias, não havendo qualquer período de aquecimento antes do início das partidas, 

sendo apenas concedidos 2 (dois) minutos, para adaptação à mesa e à bola de jogo; 

Artº 18º - Os jogadores só poderão competir desde que se apresentem equipados como mandam as 

regras do ténis de mesa, nomeadamente com camisola de manga curta, calção ou saia, meias e 

sapatilhas. 

VII – Prémios 

Artº 19º - Serão atribuídos prémios aos 3 (três) primeiros classificados em cada categoria 
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VIII – Destino das verbas angariadas 

& - Todo o dinheiro angariado, fruto de doações e inscrições, serão doadas aos familiares dos bombeiros 

falecidos no combate às chamas durante o verão de 2013 

  


