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Condeixa-a-Nova / 31.Maio.2014

REGULAMENTO
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NOTA JUSTIFICATIVA
A promoção e generalização da prática desportiva junto da população é um fator
essencial de melhoria da qualidade de vida e de formação pessoal, social e
desportiva. Neste sentido, pretende-se constituir uma oportunidade para proporcionar
aos atletas e praticantes uma competição desta modalidade e promover e dinamizar o
Ténis de Mesa no Concelho de Condeixa-a-Nova sensibilizando-os para a
continuidade da sua prática e para a transmissão de valores coincidentes com uma
forma de vida saudável.

DISPOSIÇÕES INICIAIS
Este Regulamento define as normas de organização do III Grande Torneio de Ténis
de Mesa de Condeixa-a-Nova, organizado pela Câmara Municipal de Condeixa-aNova e pelos “Ugas” – Associação Desportiva e Cultura da Ega.

DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIAS
Competências e deveres da Organização do Torneio:
a) Assegurar a disponibilidade de utilização total das instalações desportivas
necessárias para o desenrolar da competição;
b) Disponibilizar o equipamento desportivo necessário para o desenrolar da
competição (mesas, redes, em separadores);
c) Assegurar a segurança de todos os intervenientes;
d) Assegurar a presença de pessoal responsável pela organização.

DATA
Dia 31 de Maio 2014

HORÁRIOS
Juniores Masculinos
Juniores Femininos

– 09:30
– 09:30
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Seniores Masculinos
Seniores Femininos

– 10:50
– 10:50

Os participantes podem utilizar o pavilhão a partir das 9:00 para aquecimento.
Está prevista uma paragem para almoço entra as 13:00 e 14:30.

LOCAL
O III Grande Torneio Aberto de Ténis de Mesa realiza-se no Pavilhão Municipal de
Condeixa-a-Nova.

DESTINATÁRIOS
O III Grande Torneio Aberto de Ténis de Mesa de Condeixa-a-Nova destina-se a
praticantes da modalidade federados e não federados.

ESCALÕES
- Juniores Masculinos (até 18 anos de idade) *
- Juniores Femininos (até 18 anos de idade) *
* Os jogadores inscritos no escalão de juniores, não poderão participar na prova de
seniores
- Seniores Masculinos
- Seniores Femininos

INSCRIÇÕES
- Seniores Masculinos/Femininos (3,00€)
- Juniores Masculinos/Femininos (Grátis)
- Equipas Seniores (5,00€)
- Equipas Juniores (Grátis)

As inscrições para o III Grande Torneio de Ténis de Mesa, devem ser efectuadas por
escrito, para o correio electrónico: ega.tenisdemesa@gmail.com ou por telefone
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(966211091 / 239058260), dentro do prazo de inscrição relativo, até 25 de Maio de
2014.
As inscrições são limitadas e só serão aceites as inscrições que derem entrada dentro
do prazo estipulado. O pagamento do valor total das inscrições é obrigatório,
independentemente da participação ou não do atleta ou clube.

REGRAS OFICIAIS
As Regras de Jogos para o III Grande Torneio de Ténis de Mesa de Condeixa-aNova, são as Regras Oficiais da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, salvo
excepções contempladas neste Regulamento.

ARBITRAGENS
A organização, é responsável pela arbitragem, na impossibilidade de se encontrar
presente uma equipa de arbitragem, a arbitragem será assegurada pelos elementos
da organização do torneio, e pelos atletas presentes.

SISTEMA COMPETITIVO
O sistema competitivo para o III Grande Torneio de Ténis de Mesa de Condeixa-aNova, dependerá sempre do número de participantes inscritos para o evento, no
entanto, será adotado preferencialmente o seguinte modelo:
- Cada partida será disputada à melhor de 5 sets.
- Cada set será disputado até aos 11 pontos, ganha o set quem atingir esta marca; no
caso de estar 10 – 10, terá de haver uma diferença de 2 pontos para vencer o set,
sendo que neste caso, a mudança de serviço a cada 1 ponto.
- O serviço mudará a cada 2 pontos efetuados.
- O participante poderá ir à toalha a cada 6 pontos efetuados em cada set, e poderá
pedir um time-out por partida.
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COMPETIÇÃO
O Torneio disputar-se-á de acordo com o estipulado no capítulo “F1 – TORNEIOS
ABERTOS” do Regulamento Geral da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa,
sendo usado o sistema MISTO (1ª fase por GRUPOS; 2ª fase ELIMINATÓRIAS).

PERÍODO DE AQUECIMENTO
Os participantes têm direito a um período comum de aquecimento de 5 minutos,
podendo ser alterado consoante a existência ou não de atraso nos horários dos jogos.

FALTAS DE COMPARÊNCIA
A falta de comparência do participante a um jogo, dará automaticamente direito à
eliminação da prova, sendo o participante desclassificado do Torneio.

BOLAS PARA JOGO
Cada atleta é responsável pela cedência de uma bola de jogo oficial.

SORTEIOS
Os sorteios para a elaboração dos quadros competitivos, serão realizados no dia 27
de Maio de 2014, pelas 21 horas no Polivalente do Centro Social da EGA. Serão
contemplados cabeças de série de acordo com os rankings da FPTM à data do
sorteio, e a colocação nos mapas terá em conta jogadores federados e classificação
dos respectivos clubes nos campeonatos da FPTM. A colocação nos mapas poderá
também ter em conta a classificação dos jogadores com ranking no campeonato
nacional do Lazer da FPTM e do INATEL nas diversas categorias.
A informação relativa ao resultado do sorteio, horários e sistema competitivo serão
divulgados no site do Município de Condeixa (Secção de Desporto) http://www.cmcondeixa.pt/menu/desporto/agendaDesportiva/agenda.html , Facebook de “OS UGAS”
- ADC EGA Ténis de Mesa https://www.facebook.com/ega.tenisdemesa e enviados
por email para os clubes e jogadores que solicitarem os mapas. Serão também
afixados em local visível no pavilhão Municipal de Condeixa, no inicio da prova.
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PRÉMIOS
Individualmente serão atribuídos os prémios a seguir indicados:

FEMININOS
JUNIORES
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª ao 8ª

Troféu
Troféu
Troféu
Troféu
Medalhão

SENIORES
1ª
( 50.00 € ) + Troféu
2ª
( 25.00 € ) + Troféu
3ª
Troféu
4ª
Troféu
5ª ao 8ª
Medalhão

MASCULINOS
JUNIORES
1º
2º
3º
4º
5º ao 8º
9º ao 16º

Troféu
Troféu
Troféu
Troféu
Medalhão
Medalha

SENIORES
1º
( 150.00 € ) + Troféu
2º
( 75.00 € ) + Troféu
3º
Troféu
4º
Troféu
5º ao 8º
Medalhão
9º ao 16º
Medalha
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Por equipas serão atribuídos os prémios a seguir indicados:

FEMININOS
JUNIORES
1ª
2ª

Troféu
Troféu

1ª
2ª

Troféu
Troféu

SENIORES

MASCULINOS
JUNIORES
1º
2º
3º

Troféu
Troféu
Troféu

1º
2º
3º

Troféu
Troféu
Troféu

SENIORES

Será oferecido um troféu à equipa/clube com maior número de inscritos.

Serão oferecidos brindes de presença a todos os atletas, treinadores e delegados (
um por clube ), participantes no torneio.

Os prémios serão entregues, logo após a conclusão de cada uma das provas,
solicitando-se, desde já, a presença dos respectivos quatro primeiros classificados
para subirem ao pódio, bem como a dos delegados dos clubes premiados.

Nas cerimónias protocolares de entrega de prémios, quer individuais quer colectivos,
os atletas deverão apresentar-se devidamente equipados.
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Prémios por equipas:
Para concorrer ao prémio por equipas, cada equipa terá de inscrever no mínimo 3
atletas, contando para a classificação os melhores 3 classificados.
Os pontos que cada atleta soma são os correspondentes à classificação individual,
ganhando a equipa que tiver o menor número de pontos.

CASOS OMISSOS
Qualquer caso omisso neste regulamento, será decidido pela organização.

A organização,
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