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1. Horários dos encontros referentes à Divisão de Honra e 2ª Divisão Nacional
masculina
Os clubes devem enviar as suas propostas de horários (com exceção das últimas 2
jornadas) para competicoes@fptm.pt até 30.09.2021. As hipóteses para as
propostas são:
Sábado –15h00 | 16h00 | 17h00 | 18h00
Qualquer outra proposta de horário só será confirmada pela FPTM após receção de
concordância das equipas das equipas envolvidas nos respetivos encontros, através
do respetivo impresso que encontrarão em:
(https://www.fptm.pt/documentos/Pedido_Alteracao__Jogos.pdf ).
2. Comunicação de Resultados 2020/2021
A exemplo das épocas anteriores a comunicação dos resultados dos encontros
deverá ser feita pelas equipas visitadas na plataforma de resultados da FPTM
https://resultados.fptm.pt/ de preferência imediatamente após o mesmo ter
terminado e no prazo máximo de 24 horas.
Os clubes dos Campeonatos Nacionais de Equipas da 1ª Divisão (Masculinos e
Femininos) deverão usar a ferramenta “livescoring” que encontram na plataforma.

O Manual de Procedimentos encontra-se em:
https://docs.google.com/document/d/1GcqqWDwgbCTmfSJzpOfJdGtV0P0eLcBd5u7-vNdJdg/edit?usp=sharing
A atualização dos resultados na plataforma da FPTM é essencial para manter as
classificações dos campeonatos atualizadas assim como os rankings dos atletas. O
não cumprimento do acima exposto terá como penalização os valores que
encontram no ponto 9 da Tabela de Encargos 2021/2022.
3. Boletins de Jogo 2020/2021
De acordo com o ponto F 1.5 do Regulamento Geral da FPTM os clubes visitados
devem enviar à FPTM o boletim de jogo no primeiro dia útil imediatamente seguinte
à realização do encontro. Esse envio deve ser feito para resultados@fptm.pt. Caso
esse ponto não seja cumprido prevê o mesmo Regulamento no ponto F 1.10.2
punição com pena de multa. Essa penalização será de 25,00 €.
4. Prazos de inscrições
Relembramos que segundo os pontos 3.1.10.1 e 3.1.16 do Regulamento de
Competições Desportivas em vigor, os prazos limites para realização de inscrições
de atletas para participarem nos Campeonatos Nacionais de Equipas Seniores são os
seguintes:
a) Campeonatos Nacionais de Equipas no escalão Sénior – I Divisão (Masculinos e
Femininos) e II Divisão de Honra (Masculinos): Entrada até às 24h00 do dia 4 de
outubro de 2021, validado até às 24h00 do dia 7 de outubro de 2021.
b) Restantes Competições: Entrada até às 24h00 da véspera do início da
competição, desde que sejam realizadas ate às 24h00 do dia 31 de dezembro da
época em curso.
5. Alteração de Mesa
Os clubes estão autorizados a alterar a mesa de jogo no decorrer da época
desportiva desde que informem a FPTM para competicoes@fptm.pt até 5 dias uteis
antes do encontro. Depois dessa data não é possível a alteração.
6. Alterações de Encontros 2ª Divisão de Honra e 2ª Divisão Nacional
Lembramos que de acordo com ponto 2.1.4 do Regulamento de Competições

Desportivas poderão ser aceites pedidos de alteração dos encontros caso haja
acordo entre ambos intervenientes. O impresso deverá ser totalmente preenchido
e enviado para dt@fptm.pt e competicoes@fptm.pt dentro do prazo definido em
2.1.5 do mesmo Regulamento. Informamos que alterações de encontros cujos
pedidos sejam enviados com menos de 15 dias de antecedência do encontro terá
um custo de 100,00 €. Todos os outros não serão cobrados.
7. Alterações de Horários 1ª Divisão Masculinos e Femininos
A FPTM não irá aceitar pedidos de alteração de encontros com exceção dos motivos
constantes no ponto 2.1.3 do Regulamento de Competições Nacionais e caso em que
os clubes pretendam alterar o horário no mesmo dia inicialmente marcado. Neste
caso deverão enviar o impresso devidamente preenchido para dt@fptm.pt e
competicoes@fptm.pt dentro do prazo definido em 2.1.5 do mesmo Regulamento.
Os encontros que não se realizem por alguma razão serão marcados para o fim de
semana seguinte que não haja jornadas da 1ª Divisão. Informamos que alterações
de encontros cujos pedidos sejam enviados com menos de 15 dias de antecedência
do encontro terá um custo de 100,00 €. Todos os outros não serão cobrados.
8. Clubes com dividas à FPTM
Relembramos que segundo a alínea c) do ponto A 1.6 do Regulamento Geral, todos
os clubes deverão liquidar as suas dívidas junto da FPTM. Assim, e no sentido de
promover o início de competição em situação de igualdade, somente serão validadas
as inscrições dos clubes sem dívidas à FPTM. A secretaria da FPTM está à disposição
para qualquer esclarecimento que seja necessário. Na véspera do inicio das
competições a FPTM emitirá uma listagem definitiva com os clubes e atletas filiados
autorizados a participarem nas mesmas.
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