COMUNICADO Nº 14 de 2021/2022
1. Novo Regulamento de Torneios
2. Ranking FPTM

1. Novo Regulamento de Torneios
A FPTM crê estarem criadas as condições para dar início ao Circuito Nacional de
Torneios Abertos a contar para o Ranking FPTM.
Nesse sentido, a FPTM está a trabalhar em conjunto com o clube Ala Nun’Alvares de
Gondomar para que seja possível realizar já uma competição de ensaio nos próximos
dias 13 e 14 de novembro no Pavilhão Multiusos de Gondomar a contar para o
Ranking FPTM com ponderação a definir em função da proposta de Regulamento do
Torneio que a organização enviou à FPTM.
No entanto é já possível publicar o Novo Regulamento de Torneios que entrará em
vigor a 01/10/2021, sendo importante realçar que esta é uma época de transição e
nesse sentido algumas das clausulas do Regulamento poderão ser adaptadas em
função da pandemia.
As entidades que pretendam candidatar-se a organizar torneios, deverão formalizar
a candidatura até ao próximo dia 30 de outubro, em impresso que a FPTM
disponibilizará brevemente. A FPTM analisará os pedidos de candidatura tendo em
atenção o seguinte:
a) Deve indicar claramente qual a categoria a categoria de torneios em que se
julgam enquadrar.
b) Em tempo de pandemia, e consoante o número de mesas a utilizar em função
do Manual de Procedimentos para Organização de Competições de Ténis de
Mesa em contexto Covid-19, a FPTM recomenda a utilização do sistema “por
eliminatórias”.
c) As candidaturas devem obedecer às regras do Manual de Procedimentos para
Organização de Competições de Ténis de Mesa em contexto Covid-19.
d) As datas propostas podem vir a ser ou não bloqueadas em função do calendário
de provas por equipas.

e) A aprovação final da candidatura será sempre uma decisão da FPTM.
2. Ranking FPTM
Em anexo encontram o novo modelo de Ranking FPTM que vem substituir o antigo
Ranking Nacional e Ranking Conjunto dos atletas e que será integrado do capítulo
relativo ao ranking dos atletas do Regulamento de Competições Desportivas em
vigor.
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