XIX – Torneio Aberto de Ténis de Mesa
CIDADE DE GAIA - CLUBE ATLÂNTICO DA MADALENA

Regulamento
Art.º 1º - O Clube Atlântico da Madalena, vai levar a efeito nos dias 24 e 25 de março de 2018, no
Pavilhão Municipal Atlântico da Madalena, o seu XIX Torneio Aberto, contando para a
Classificação Nacional tipo A.
Art.º 2º - O Torneio disputar-se-á de acordo com o estipulado no “artigo 44º do Regulamento de
Torneios Abertos da FPTM sendo usado o sistema misto (1ª fase por grupos, 2ª fase
eliminatórias).

§ Único: Para facilitar os sorteios de entrada no Mapa Final e equilibrar a competição na
fase grupal, a Organização da prova poderá colocar diretamente no referido
mapa atletas inscritos na prova pelo melhor Ranking Mundial. O número de
atletas com entrada direta dependerá do número de atletas inscritos nessa
classe.
Art.º 3º - O Torneio englobará a realização de 8 (oito) provas distintas para as classes de:
- Juniores Masculinos;
- Juniores Femininos;
- Cadetes Masculinos;
- Cadetes Femininos,
- Infantis Masculinos,
- Infantis Femininos,
- Iniciados Masculinos e
- Iniciados Femininos,


todas a disputar individual e coletivamente.
Os atletas (cadetes, infantis e iniciados) poderão disputar provas distintas se assim o
desejarem, ou seja:
 Os atletas de escalões inferiores só poderão participar se a sua inscrição na FPTM o
permitir (exame médico com aptidão).
§ Único: Se em alguma das provas não houver um mínimo de 3 (três) inscrições, essa prova
não se disputará, sendo anuladas as inscrições efetuadas, avisados os inscritos e
devolvidas as respetivas importâncias.

Art.º 4º - Neste Torneio poderão inscrever-se todos os Atletas e Clubes que se encontrem devidamente
legalizados pela F.P.T.M., 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 26 de Fevereiro de 2018
(3ª feira), impreterivelmente, devendo ser enviadas para:

CLUBE ATLÂNTICO DA MADALENA
Avenida Poeta Eugénio de Andrade, 1940
4405-792 Vila Nova de Gaia
Telefone: 227 113 127
§ 1º: As inscrições devem ser feitas nos impressos próprios onde conste os números de licença
e a posição na Classificação Nacional de Atletas, e devem ser enviadas diretamente para o
Clube Atlântico da Madalena, preferencialmente via mail.
§ 2º: Se as inscrições forem enviadas pelo correio, os clubes serão os únicos responsáveis por
eventuais atrasos na sua receção.
§ 3º: As inscrições devem ser efetuadas via E_mail: cam.tenisdemesa@gmail.com
O Clube Atlântico da Madalena não se responsabiliza pelo incorreto envio/receção das
inscrições efetuadas via E_mail ou via correio.
§ 4º: Para evitar equívocos referentes à correta receção das inscrições (via E_mail ou via
correio), os clubes deverão confirmar até ao dia 27 de Fevereiro a receção das
inscrições através do número 966407491.
Art.º 6º - As taxas de inscrição são as seguintes:
Individualmente
Juniores
Cadetes
Infantis
Iniciados

A
9€
8€
6€
5€

Coletivamente
B
10€
9€
7€
6€

1 classe
2 classes
3 classes
4 classes ou mais

A
10 €
12 €
14 €
15 €

B
11 €
13 €
15 €
16 €

§ Único: 1 - As inscrições referentes ao Grupo A terão de ser pagas até ao dia 21 de março,
para poderem beneficiar de uma taxa inferior e deverão ser efetuadas por
transferência bancária para o NIB do CAM __003506510032155903290
§ Único: 2 - O pagamento das inscrições é obrigatório, independentemente da participação ou
não dos Atletas, Classes ou Clubes.
Art.º 7º - O sorteio das classes contempladas por este Regulamento, INICIADOS, INFANTIS, CADETES
e JUNIORES será realizado a 05/03/2018, às 21:00 horas, na Sala de Reuniões do Pavilhão
Municipal Atlântico da Madalena, em Madalena – Gaia para o qual se convidam todos os
Delegados dos Clubes inscritos no referido Torneio.
§ Único: A Comissão Técnica só atenderá eventuais reclamações sobre matéria dos sorteios,
se forem apresentadas por Delegados de Clubes, devidamente credenciados para o
efeito.
Art.º 8º - Para que o processo de acesso a toda a informação referente a esta prova seja mais rápido e
eficiente, o resultado dos sorteios, programação da prova, bem como demais esclarecimentos
serão colocados no site:
(www.facebook.com/cam.tenisdemesa) e enviados para os Clubes por mail.
Para tal, deverão mencionar no acto da inscrição o endereço de e-mail para onde desejam que
seja enviada a referida documentação.
§ Único: Esses mapas serão também afixados em locais bem visíveis no Pavilhão e serão
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 iniciados e cadetes serão disputadas no sábado (24 de março) de manhã,
com início previsível às 09h00. As provas de juniores e infantis disputar-se-ão no domingo
(25 de março), com início previsível às 9h00.
§ 1º: A ordem referida no ponto anterior poderá ser invertida caso uma das classes prevista
para domingo reúna um número de atletas significativamente superior às restantes. Desta
situação será dado conhecimento aos clubes inscritos, imediatamente após o termo das
inscrições.
Art.º 11º- Os atletas deverão apresentar-se junto da respetiva mesa de jogo à hora marcada, sendo
apenas admitida uma tolerância de 2 (dois) minutos, finda a qual será 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 deverão aguardar junto a ela que fique livre, ocupando-a de imediato, não sendo
neste caso admitida qualquer tolerância.
§ 2º: Não haverá 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 será determinada por relógio a instalar junto à Mesa da Organização, em
local bem visível.
§ 4º: A bola oficial do torneio, será a DONIC 40 +, a fornecer pela organização.
§ 5º Os atletas deverão fazer-se acompanhar de documento identificativo que deverá ser
apresentado ao árbitro, caso solicitado.
§ 6º: A organização disponibilizará água (garrafas 0,33) aos atletas.
Art.º 12º- Os prémios a distribuir, serão os seguintes:
a) Individualmente
Juniores / Cadetes / Infantis / Iniciados

Taças
1º ao 4º

Medalhões
5º ao 8º

b) Coletivamente
Todas as Classes

Taças
1º ao 3º

Art.º 13º- Os prémios serão 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 em atenção o estipulado no Regulamento de Torneios Abertos e no Regulamento
Geral da F.PT.M.

Vila Nova de Gaia, 12 de janeiro de 2018
A Organização

