
 

 

REGULAMENTO 

Art.º 1º - A Ala de Nun’Álvares de Gondomar vai levar a efeito nos dias 13 e 14 de novembro de 2021, no 

Pavilhão Multiusos de Gondomar – “Gondomar Coração de Ouro”, na Av. Multiusos 4420-015 

Gondomar, o 22º Torneio Aberto de Ténis de Mesa da “Ala de Nun’ Álvares de Gondomar”. 

 Art.º 2º -  O Torneio disputar-se-á de acordo com o estipulado no "Regulamento de Competições - 

TORNEIOS ABERTOS" da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa (F.P.T.M.) sendo usado o 

sistema MISTO (1ª fase por grupos; 2ª fase eliminatórias) 

Nas classes em que estiverem inscritos mais de 84 atletas, 8 atletas (os 7 primeiros cabeças de 

série e um convidado pela organização) entrarão directamente para o mapa final. 

Nas classes em que estiverem inscritos menos de 85 e mais de 40 atletas, 4 atletas (os 3 primeiros 

cabeças de série e um convidado pela organização) entrarão directamente para o mapa final. 

Nas classes em que estiverem inscritos menos de 41 e mais de 26 atletas, 2 atletas (o primeiro 

cabeça de série e um convidado pela organização) entrarão directamente para o mapa final. 

Nas classes em que estiverem inscritos menos de 27 atletas, não haverão entradas directas para o 

mapa final. 

Na eventualidade de o número de inscritos impedir que a programação da prova respeite os 

horários das finais impostos pela FPTM, o número de atletas a entrarem diretamente para o 

mapas final poderá ser aumentado ou eliminada a Fase Grupal. 

§ Único: Na realização dos sorteios seguir-se-á, também, o estipulado no “Capítulo VIII – 

DISPOSIÇÕES TÉCNICAS” do mesmo "Regulamento de Competições - TORNEIOS 

ABERTOS". 

Art.º 3º -  O Torneio englobará a realização de oito provas distintas para as classes de: 

Sábado, 13 de novembro de 2021 Domingo, 14 de novembro de 2021 

Sub 19 Masculinos (Class. Nacional) 

Sub 19 Femininos (Class. Nacional) 

Sub 12 Masculinos (Class. Nacional) 

Sub 12 Femininos (Class. Nacional) 

Seniores Masculinos (Class. Nacional) 

Seniores Femininos (Class. Nacional) 

Sub 15 Masculinos (Class. Nacional) 

Sub 15 Femininos (Class. Nacional) 

 

 todas a disputar individual e colectivamente. 

 



 

 

Todos os atletas, com a excepção dos seniores, poderão disputar duas provas distintas se assim o 

desejarem e desde que as provas não se realizem no mesmo dia. 

-      Os atletas de escalões inferiores só poderão participar se a licença emitida pela F.P.T.M. 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 efectuadas, avisados os inscritos e devolvidas as respec-

tivas 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. 

 As inscrições serão feitas em boletim próprio onde conste os números de licença e posição na 

classificação nacional de atletas. 

Art.º 5º -  As inscrições estão abertas desde o dia 01/10/21 até às 24 horas do dia 24 de outubro de 2021, 

devendo ser enviadas através de correio electrónico para tenisdemesa@anag.pt. 

§ 1º: Para evitar equívocos referentes à correta receção das inscrições, estas só serão 

consideradas validadas se a entidade organizadora acusar a receção do email de inscrição. 

Art.º 6º -  As taxas de inscrição são as seguintes:  

 No caso de pagamento até ao dia 9 de novembro: 

Individualmente: Sub 12 7€; Sub 15 9€ Sub 19 10€ e seniores 12€. 

Colectivamente: Uma classe 10€; 2 classes 13€; 3 classes 14€; 4 classes 15€; cinco ou mais classes 

16€. 

 No caso de pagamento após o dia 9 de novembro: 

Individualmente: Sub 12 8€; Sub 15 10€; Sub 19 11€ e seniores 13€. 

Colectivamente: Uma classe 11€; 2 classes 14€; 3 classes 15€; 4 classes 16€; cinco ou mais classes 

17€. 

§ Único: O pagamento das inscrições é obrigatório, independentemente da participação ou não dos Atle-

tas, Classes ou Clubes e poderá ser efectuado por transferência bancária através do NIB 0010 

0000 35034070001 89 ou IBAN PT50 0010 0000 3503 4070 0018 9. 

Art.º 7º - O sorteio das diferentes provas deste Torneio terá lugar no dia 27 de outubro de 2021, com início 

às 21 horas, no complexo desportivo da Ala de Nun’Álvares de Gondomar, a ele podendo assistir todos os 

interessados. 

§ 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 -  Os respectivos mapas com os resultados dos sorteios, os quais definirão as horas e as mesas de 

todas as partidas a disputar, serão publicados no nosso site (www.anag.pt), na secção referente 

ao ténis de mesa, até as 24h do dia 5 de novembro de 2021. 

§ Único: Esses mapas serão também afixados em locais bem visíveis do Pavilhão Multiusos de Gondomar 

e serão mantidos actualizados, 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 disputadas no Sábado (13/11/21), terão início previsível às 9 horas e as finais 

programadas para as 20h. As provas a disputar no Domingo (14/11/21), terão início previsível às 9 

horas e as finais programadas para as 19h. 

Art.º 11º - Os Atletas deverão apresentar-se na área de chamada da mesa onde irão competir 5 (cinco) 

minutos antes da hora marcada para o jogo, sendo apenas admitida uma tolerância de 2 (dois) 

minutos, finda a qual será marcada falta de comparência ao(s) ao(s) jogador(es) ausente(s). 

§ 2º: A hora oficial será determinada por relógio a instalar junto à Mesa da Organização, em local 

bem visível. 

Art.º 12º - A bola oficial do Torneio será a Xiom V ITTF Seam 3* (branca). 

Art.º 13º - Os prémios serão entregues após a conclusão de cada uma das provas. 

Art.º 14º - Qualquer caso omisso neste Regulamento será resolvido pelo Júri Oficial do Torneio, tendo 

sempre em atenção o estipulado no Regulamento Geral da F.PT.M.. 

 

A Organização 


