
 

 

 

 

 

 

COMUNICADO Nº 22 de 2021/2022 

1. Reabertura Inscrições para a Fase de Qualificação Campeonatos Nacionais 

Equipas Jovens 2021/2022 

2. Alteração à última jornada do Campeonato Nacional da 1ª Divisão feminina 

 

 

1. Reabertura Inscrições para a Fase de Qualificação Campeonatos Nacionais  

 

Exmos. Senhores, 

Após a divulgação da listagem de clubes inscritos, locais, horários e sorteios da 

competição em referência a FPTM recebeu pedidos de vários clubes e associações 

regionais solicitando aceitação das suas inscrições para participar na mesma, alegando 

razões diversas para o facto de não o terem feito atempadamente.  

Considerando a importância que o Campeonato Nacional de Equipas tem para os jovens 

praticantes, para os seus Clubes e Associações Regionais e o facto de haver ainda tempo 

para realizar novo sorteio, a FPTM decidiu reabrir as inscrições para esta competição 

até às 24h00 do próximo dia 28 de janeiro, anulando assim o sorteio já realizado e 

agendando novo sorteio para o dia 3 de fevereiro, pelas 15h00 na sede da FPTM. 

Para formalizarem a inscrição os clubes devem fazer chegar a competicoes@fptm.pt o 

impresso em anexo, devidamente preenchido e validado pela Associação em que estão 

filiados.  

 

2. Alteração à última jornada do Campeonato Nacional da 1ª Divisão 

feminina 

 

Em função da realização do WTT Youth Open de Vila Real, a última jornada do 

Campeonato Nacional da 1ª Divisão feminina passará de 1 de março para 5 de março 

mantendo-se o horário habitual. 
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Como consequência desta alteração, as datas do play-off da competição passarão a ser: 

Jogo 1 da meia-final:  12 de março de 2022 

Jogo 2 da meia-final: 16 de abril de 2022 

Jogo 3 da meia-final:  17 de abril de 2022 (se necessário) 

Jogo 1 da final: 7 de maio de 2022 

Jogo 2 da final: 21 de maio de 2022 

Jogo 3 da final: 22 de maio de 2022 (se necessário) 

 

Lisboa, 23 de janeiro de 2022 

 

A Direção da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa 


