VI TORNEIO NACIONAL DE TÉNIS DE MESA JOÃO MONTEIRO
Regulamento
Art.º 1º - A Associação de Ténis de Mesa de Lisboa (ATML) leva a efeito nos dias 24 e
25 de Janeiro de 2015, no Pavilhão Desportivo Municipal Engenheiro Ministro dos
Santos, em Mafra, o seu VI Torneio Aberto João Monteiro, prova que integra a
Classificação Nacional tipo A.
Art.º 2º - O Torneio realiza-se no Sistema Misto (1ª Fase grupos, 2ª fase eliminatórias)
de acordo com o nº 1 do artigo 44º do Regulamento de Torneios Abertos da FPTM.
§ Único: Visando facilitar os sorteios do Mapa Final e equilibrar a competição na sua
fase grupal, a Organização, poderá atribuir lugares de entrada direta no referido mapa
a atletas inscritos na prova pelo melhor Ranking, primeiro mundial (até à posição 450)
e depois Nacional. O número de atletas com entrada direta depende do número de
atletas inscritos em cada classe.
Art.º 3º - O Torneio compreende a realização de 8 (oito) provas distintas, todas a
disputar individual e coletivamente, para as classes de:
Juniores Masculinos (Classificação Nacional A)
Juniores Femininos (Classificação Nacional A)
Cadetes Masculinos (Classificação Nacional A)
Cadetes Femininos (Classificação Nacional A)
Infantis Masculinos (Classificação Nacional A)
Infantis Femininos (Classificação Nacional A)
Iniciados Masculinos (Classificação Nacional A)
Iniciados Femininos (Classificação Nacional A)

Os atletas, podem participar em provas de escalão superior, se assim o desejarem,
desde que possuam a necessária aptidão médica para o efeito.
§ Único: Se em alguma das provas não se verificar um mínimo de 3 (três) inscrições,
essa prova não se disputa, sendo anuladas as inscrições efetuadas, avisados os
inscritos e devolvidas as respetivas importâncias.
Art.º 4º - Neste Torneio podem inscrever-se todos os Atletas e Clubes que se
encontrem devidamente legalizados pela FPTM, podendo cada Clube inscrever o
número de Atletas que entender em cada prova.
Art.º 5º - As inscrições estão abertas desde esta data até às 24 horas do dia 14 de
Janeiro de 2015, impreterivelmente, devendo ser enviadas para:
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ASSOCIAÇÃO DE TÉNIS DE MESA DE LISBOA
Avenida de Ceuta Sul, Lote 1 Lj. 2
1300 - 125 LISBOA
§ 1º: As inscrições devem ser realizadas em impressos próprios onde conste o número
de licença e a posição na Classificação Nacional de Atletas, e devem ser enviadas
através da Associação Regional de cada Clube.
§ 2º: Se as inscrições forem enviadas pelo correio, os clubes são os únicos responsáveis
por eventuais atrasos na sua receção.
§ 3º: As inscrições podem também ser efetuadas via email, utilizando para isso o
seguinte endereço de correio eletrónico: torneiosatml@gmail.com
A Associação de Ténis de Mesa de Lisboa, não se responsabiliza pelo incorreto envio
/receção das inscrições efetuadas via email, ou via correio.
§ 4º: Para evitar equívocos referentes à correta receção das inscrições (via email ou via
correio), os clubes devem confirmar telefonicamente até ao dia 15 de Janeiro, a
receção das inscrições.
Art.º 6º - As taxas de inscrição são as seguintes:
Escalão

Singulares

Equipas

Juniores
Cadetes
Infantis
Iniciados

9,00 €
8,00 €
6,00 €
5,00 €

1 classe 10,00 €
2 classes 13,00 €
3 classes 15,00 €
4 classes ou mais 17,00 €

§ Único: 1 - As inscrições devem ser pagas até ao dia 23 de Janeiro de 2015, por
transferência bancária para o NIB da ATM Lisboa 0007 0023 0008 4040 00820.
§ Único: 2 - O pagamento das inscrições é obrigatório, independentemente da
participação ou não dos Atletas, Classes ou Clubes.
Art.º 7º - O sorteio das diferentes provas deste Torneio tem lugar no dia 16 de Janeiro
de 2015, com início às 18,30 horas, no CFT da ATML, sito no endereço referido no Art.º
5º, a ele podendo assistir todos os interessados.
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§ Único: A Comissão Técnica só atende eventuais reclamações sobre matéria dos
sorteios, se forem apresentadas por Delegados de Clubes, devidamente credenciados
para o efeito.
Art.º 8º - Todos os Clubes com Atletas inscritos recebem os respetivos mapas com os
resultados dos sorteios, os quais definem as horas e as mesas de todas as partidas a
disputar.
§ Único: Esses mapas são também afixados em local bem visível no Pavilhão e são
mantidos atualizados, para que os interessados possam seguir o desenrolar do
Torneio.
Art.º 9º - Todas as partidas serão disputadas sob as Regras Oficiais do Ténis de Mesa.
Art.º 10º- As provas de Cadetes e Iniciados, são disputadas no sábado (24 de Janeiro)
com início previsto para as 9,00 horas. As provas de Juniores e Infantis disputam-se no
domingo (25 de Janeiro), com início previsto também para as 9,00 horas.
§ Único: A ordem referida pode no entanto ser invertida, caso se verifique que nas
competições previstas para domingo se verifica a inscrição de um número de atletas
significativamente superior, ao das competições a realizar no sábado. Desta alteração,
caso ocorra, será dado conhecimento a todos os interessados, logo após o termo das
inscrições.
Art.º 11º- Os atletas devem apresentar-se junto da respetiva mesa de jogo à hora
marcada, sendo apenas admitida uma tolerância de 2 (dois) minutos, finda a qual é
marcada falta de comparência ao(s) jogador(es) ausente(s).
§ 1º: Quando à hora marcada para o início de uma partida a mesa ainda se encontrar
ocupada, os atletas devem aguardar junto a ela que fique livre, ocupando-a de
imediato, não sendo neste caso admitida qualquer tolerância.
§ 2º: Não existe qualquer período de aquecimento antes do início das partidas, sendo
apenas concedidos 2 (dois) minutos, após a hora marcada, para adaptação à mesa e à
bola de jogo.
§ 3º: A hora oficial é determinada pelo relógio existente no Pavilhão, em local bem
visível.
§ 4º: A bola oficial do torneio, é a TIBHAR *** (branca), de celuloide, que é fornecida
pela Organização.
Art.º 12º- Os prémios a distribuir, são os seguintes:
a) Individualmente
Taças

Todas as classes:
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Medalhões

1.º ao 3.º

5.º ao 8.º

b) Coletivamente
Taças

Todas as classes:

1.º ao 3.º

Art.º 13º- Os prémios são entregues após a conclusão de cada uma das provas.
§ Único: A não comparência dos premiados nas respetivas cerimónias protocolares
sujeita os infratores às penalizações previstas no ponto K11 do capítulo "K –
DISPOSIÇÕES COMUNS" do Regulamento Geral da F.P.T.M..
Art.º 14º- Qualquer caso omisso neste Regulamento será resolvido pelo Júri Oficial do
Torneio, tendo sempre presente o estipulado no Regulamento de Torneios e no
Regulamento Geral da FPTM.
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Lisboa, 20 de Dezembro de 2014
A Organização
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