COMUNICADO Nº 2 de 2021/2022
1. Calendário Época 2021/2022

1. Calendário Época 2021/2022
Em anexo encontrarão a “Versão 1” do Calendário Nacional para a Época 2021/2022
com as seguintes notas adicionais:
a) Foi possível coordenar a calendarização do Campeonato Nacional da 1ª Divisão
Nacional feminina e masculina com a Superdivisión feminina e masculina organizada
pela Real Federación Española de Tenis de Mesa, permitindo assim que os jogadores
volantes que participam em ambas as competições o possam fazer sem
constrangimentos de calendário.
b) As datas indicadas para a realização das jornadas da Fase Inicial e Play-Off dos
Campeonatos Nacionais da 1ª Divisão Feminina e Masculina são definitivas.
c) As competições referidas em b) serão disputadas em modelo de “jornada dupla”.
d) As alterações a jornadas destas competições somente serão possíveis se devidamente
enquadradas no 2.1.3 do Regulamento das Competições Desportivas em vigor, sendo
reagendadas para o primeiro fim de semana disponível.
e) Os clubes que estejam envolvidos em d) podem, no entanto, acordar a realização das
mesmas noutras datas devendo, no entanto, todas as equipas ter o mesmo número de
jogos realizados antes do início da 2ª volta da competição.
f) Embora a data de início dos Campeonatos Nacionais da 2ª Divisão de Honra e das 2ªs
Divisões Nacionais Femininas e Masculinas esteja definido, é possível que as datas das
jornadas previstas até final de 2021 venham a sofrer alterações em função de outras
competições que venham a ser introduzidas no calendário.
g) A FPTM iniciou conversações para que seja possível a realização de um Torneio do
Ranking Nacional de Jovens ainda em 2021, previsivelmente no mês de novembro em
data a definir, mas que não deverá coincidir com a realização de jornadas dos

Campeonatos Nacionais de equipas e que servirá de teste para realização de mais
competições idênticas a partir de 1 de janeiro de 2022.
h) A FPTM pretende completar o Calendário Nacional até final do mês de setembro.
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