COMUNICADO Nº 20 de 2021/2022
1. Campeonato Nacional de Equipas Jovens 2021/2022
2. Fase Final da Taça de Portugal

1. Campeonato Nacional de Equipas Jovens 2021/2022
Serve o presente para abrir as inscrições para a Fase de Qualificação Continental (Zona
Norte e Zona Sul) dos Campeonatos Nacionais de Equipas Jovens Sub-10, Sub-12, Sub15 e Sub-19 agendada para 12/13 de fevereiro do próximo ano, em locais que serão
definidos após o fecho das inscrições.
As inscrições deverão ser realizadas até ao próximo dia 7 de janeiro para
competicoes@fptm.pt através do envio do impresso que encontram em anexo
devidamente preenchido.
O modelo competitivo dos Campeonatos Nacionais de Equipas Jovens é em tudo
idêntico ao realizado na época passada e que configura uma Fase Final com o máximo 8
equipas (Final 8) em sistema de eliminatórias, tornando-se, nesta altura, absolutamente
essencial saber o número total de equipas que irá participar em cada uma das novas
classes etárias.
Nas categorias em que se inscrevam mais de 8 equipas, serão realizadas Fases de
Apuramento Zonais, a 12/13 de fevereiro que permitam apuramento para a Fase Final
com representatividade territorial do seguinte modo:
1) Equipas apuradas na Fase de Qualificação Continental:
a. Zona Norte:
2 equipas
b. Zona Sul:
2 equipas
c. Zona Açores:
1 equipa
d. Zona Madeira: 1 equipa
2) As restantes duas equipas serão apuradas através do Ranking de Equipas que terá
como base o Ranking Nacional Individual de março 2022 dos três melhores atletas
de todas as equipas não apuradas.

3) No caso de não se apurarem o número de equipas por Zona conforme descrito em 1),
a vaga será preenchida através de ranking descrito em 2)
4) A constituição das Zona Norte e Sul terá como base as seguintes linhas orientadoras
a. Equilíbrio no número de equipas em cada uma das Zonas
b. Latitude das sedes dos clubes
c. Proximidade entre as sedes dos clubes

2. Fase Final da Taça de Portugal
A FPTM tem sido questionada sobre a realização da Fase Final da Taça de Portugal
prevista para os próximos dias 8 e 9 de janeiro no Centro Cultural de Viana do Castelo
em função do agravamento do estado da pandemia Covid-19.
A FPTM relembra que o Ténis de Mesa foi categorizada como modalidade de baixo risco
de contágio e que a DGS através da Orientação 9/2021 com atualização a 22 de outubro
de 2021 define o modo em que as competições desportivas realizadas em recintos
desportivos fechados devem ser organizadas.
Assim, vem a FPTM confirmar a realização do referido evento implementando, tal como
habitualmente, o Manual de Procedimentos para Organização de Competições
Desportivas
em
contexto
Covid-19
(https://fptm.pt/wpcontent/uploads/2021/09/COVID_Competicoes_2022.pdf ).
Acresce que a FPTM, através do seu departamento médico, está em contacto com o
Delegado Regional de Saúde de Viana de Castelo no sentido de assegurar a melhor
operacionalização do evento em termos de segurança para os seus participantes,
informando em breve quais as eventuais medidas de segurança adicionais a
implementar.

Lisboa, 20 de dezembro de 2021

A Direção da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa

