
III Torneio Internacional Cidade de Lagos

REGULAMENTO

I – REALIZAÇÃO

Artº.  1º. –  O Clube ténis de mesa de Lagos- CTM Lagos leva a efeito nos dias 8 e 9 de
Outubro de 2016 o seu  3.º Torneio Internacional de Ténis de Mesa Cidade de Lagos

Artº. 2º. – O Torneio será disputado no Pavilhão da Escola Gil Eanes contando com  o apoio da
Camara  Municipal  de  Lagos  do   Comércio Local  e também  com  o  apoio  Técnico  da
Associação de Ténis de Mesa do Algarve e da FPTM.

I I – PROVAS

Artº. 3º. – No Torneio poderão participar somente Atletas Federados, e será constituído por 8
(oito) Provas distintas .

O Sabado dia 8 de Outubro de 2016 está destinado às seguintes Classes:

Iniciados– Femininos e Masculinos
Cadetes-Femininos e Masculinos

O Domingo dia 9 de Outubro de 2016 está destinado às seguintes Classes:

Infantis- Femininos e Masculinos
Juniores-Femininos e Masculinos

                      a) Se em alguma das provas não houver um mínimo de três inscrições, a prova
não se realizará, sendo anuladas as inscrições efectuadas, e avisados os inscritos.



Artº 4º - O Torneio disputar-se-á no “sistema misto”, (  1ª Fase por grupos e a Segunda por
eliminatórias ) sendo os concorrentes distribuídos pelos mapas finais de acordo com as regras
da  Federação  Portuguesa  de  Ténis  de  Mesa.  As  diferentes  provas  serão  disputadas
individualmente, embora haja também classificações colectivas. 

 Único: Para facilitar os sorteios de entrada no Mapa Final e equilibrar a competição na 
fase grupal, a Organização da prova poderá colocar directamente no referido mapa 
atletas inscritos na prova pelo melhor Ranking Mundial ou Nacional. O número de atletas
com entrada directa dependerá do número de atletas inscritos nessa classe. 

Artº. 5º. – O Torneio conta para a Classificação Nacional de Atletas como Super classe A da
FPTM.

Artº 6º - No Sábado, dia 8 de Outubro de 2016 , com início previsto para as 10:00 horas.
 No Domingo, dia 9 de Outubro de 2016 , com início previsto para as 9:00 horas.

Único: Os horários finais serão enviados juntamente com os grupos.

I I I – INSCRIÇÕES

Artº. 7º. – Cada Clube pode inscrever o número de atletas que entender sendo que deve fazê-las
em boletim próprio onde conste os números de licença e a posição na classificação nacional de
atletas.
 
Artº.  8º.  – Os Atletas Estrangeiros, que participem neste Torneio deverão estar  devidamente
legalizados nas Federações dos respetivos Países.   

         
Artº. 9º. – O custo das inscrições é o seguinte:

Individualmente:
Iniciados- 6 Euros

 Infantis- 7 Euros
 Cadetes- 9 Euros
            Juniores– 10 Euros 

Colectivamente

1 Classe- 11,00 Euros
2 Classes- 12,00 Euros
3 Classes-13 Euros
4 ou mais Classes-14 Euros

           
Único: O pagamento para o colectivo é opcional caso um clube tenha 3 ou mais atletas
numa  classe,  devendo  para  isso  o  clube  informar  a  Organização  caso  não  queira
participar colectivamente.



Artº 10º. – As inscrições apenas serão consideradas quando enviadas para o e-mail oficial do
Ctm Lagos paulovrocha@msn.com  ou ctmlagos@gmail.com até às 23:59 do dia 26 de Stembro
de 2016 .

Único: Se não receberem no prazo de 24h a confirmação das inscrições contactem a
organização.

Obs.:  Quaisquer  pedidos  de  esclarecimentos  poderão  ser  obtidos  através  do  TM
914205011-Paulo Rocha
                      

Artº. 11º. - O pagamento das inscrições é obrigatório através da conta com o nib:

001 00000 49955980001 76
CTM Lagos
Banco BPI

Deverá ser  efectuado até ao fecho das inscrições no dia 26 de Stembro de 2016 e enviado
cópia da transferencia para o email disponibilizado.

I V – SORTEIOS

Artº. 12º. – Os sorteios do Torneio serão efectuados no dia 30 de Stembro de 2016 na sede da
associação de tenis de mesa do Algarve

Artº. 13º. – A Organização afixará no Pavilhão, em local bem visível e acessível, os mapas de
cada prova, que irão sendo actualizados no decorrer da mesma.

V – DELEGADOS

Artº.  14º.  –  Os  Delegados  representarão  os  seus  clubes  e  deverão  identificar-se  junto  da
Organização, pelo menos, 15 minutos antes do início das Provas.

VI – ATLETAS

Artº. 15º. – Todos os atletas em competição deverão estar equipados de acordo com as Regras
da I.T.T.F.

VII – ARBITRAGEM E  PROTESTOS

Artº. 16º. – O Conselho Nacional  de Arbitragem nomeará para este Torneio o JUIZ ÁRBITRO e
os  ÁRBITROS  que  a  Organização  entender  solicitar,  que  desempenharão  as  funções
indispensáveis à cobertura das partidas.

Artº.  17º.  –  O  JUIZ  ÁRBITRO  desempenhará  as  funções  que  lhe  são  atribuídas  pelo
Regulamento Geral de Provas da F.P.T.M., Ponto F.1 (Torneios Abertos).
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Artº. 18º. - Os atletas deverão fazer-se acompanhar de documento identificativo, que deverá

ser apresentado ao árbitro no caso de ser solicitado .

Artº. 19º. – Quando um Delegado julgar ter motivos para protesto, deverá declará-lo no verso do
Boletim de Jogo, antes de o mesmo ser entregue à Comissão Técnica.

a) – Antes da eliminatória seguinte, o protesto deverá ser formalizado e fundamentado,
por  escrito,  juntamente  com  a  importância  que  consta  no  Regulamento  da
Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, que será devolvida no caso de ser julgado
procedente.

b) - Os protestos sobre arbitragem serão apreciados pelo Juiz Árbitro, o qual emitirá a
decisão final.

VIII – DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Artº. 20º. – As bolas a utilizar neste Torneio serão Tibhar 40+ *** as oficializadas pela F.P.T.M.
para a presente época, e a sua apresentação é da responsabilidade da organização.

Artº.  21º.  –  Todos  os  atletas  classificados  nos  4  (quatro)  primeiros  lugares  de  cada  Prova
deverão  estar  presentes  na  Cerimónia  Protocolar,  devidamente  equipados,  sendo  estas
efectuadas após a conclusão das mesmas.

IX – Classificações 

Artº 22º - Haverá classificação individual em cada uma das 8 ( Oito ) provas, assim como a
respectiva classificação colectiva. 

X – Prémios

Artº 23º - Individualmente serão atribuídos os prémios a seguir indicados: 

1º. e 2º. Classificado -Trofeu
                        3.º  Classificados - Medalhão

             5.º ao 8.º Classificado -Medalha

Artº 24º - Colectivamente serão entregues os prémios a seguir indicados: 
1º - Taça 
2º - Taça 
3º - Taça 

Artº 25º - Ao Clube que tiver maior numero de inscrições será atribuído o troféu CIDADE DE
LAGOS. 



X – Disposições finais

Artº 26º - Qualquer caso omisso neste Regulamento será resolvido pelo Júri Oficial do Torneio,
tendo sempre em atenção o estipulado no Regulamento de Torneios abertos  da FPTM e do
Regulamento Geral da FPTM.

                        

Lagos 10 de Setembro de 2016

Paulo Rocha
Presidente CTM Lagos
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