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• Campeonato de Classificação Nacional de Atletas 

de ParaTénis de Mesa 2021/2022. (Zona Centro Sul) 

 

REGULAMENTO 
1. ORGANIZAÇÃO 

 

De acordo com o calendário Geral de Provas 2021/2022, a Federação Portuguesa de 
Ténis de Mesa através do seu Departamento de Para Ténis Mesa, em colaboração com 
o Clube Ténis Mesa de Setúbal, levam a efeito a 3ª Jornada de Classificação Nacional 
de Atletas do Quadro Competitivo 2021/2022 de Para Ténis de Mesa para todos os 
Clubes da Zona Centro-Sul ( Leiria, Santarém, Lisboa, Mafra, Torres Vedras, 
Seixal, Setúbal, Alentejo e Algarve). 

 
2. DATA E LOCAL 

 
Irá realizar-se no dia 26 de março /2022 (Sábado) no Pavilhão da E. B. 2,3 – Bº da 
Bela Vista - Setúbal 

 
HORÁRIO 

 
14h – Recepção dos Atletas 

14h15 – Início da Jornada 

                  17h30 – Entrega de prémios 

 

3. PARTICIPAÇÕES 
A Jornada será individual, em ambos os sexos e devidamente filiados na FPTM para 
a época desportiva 2021/2022, nas seguintes classes: 

 
1 – 5 (C.R.): Todas as idades.  
6 - 10 (De Pé): Todas as idades. 
11 ( D. I.): Todas as idades. 
Síndrome de Down: Todas as idades 

 
3.2. QUADRO COMPETITIVO DA PROVA INDIVIDUAL DE PARATÉNIS DE 
MESA  

A Jornada será disputada numa primeira fase por grupos, onde serão apurados os dois 
primeiros classificados de cada grupo e a segunda fase num mapa a eliminar.  
Todos os encontros serão disputados à melhor de 5 sets/jogos. 

 



Apoios : 

 

 

                 3.2-1. Só poderão jogar nas suas classes respectivas se tiverem no mínimo três                                                                                           

atletas inscritos.   

3.2-2.  Com o objectivo de promover uma maior participação entre todos, os 
atletas inscritos que não tenham no mínimo três atletas nas suas classes ( m/f), 
poderão inserir-se em classes similares e próximas( m/f), Será dada pontuação 
na classe em que tiverem participado. 

 
3.2-3.- Todos os atletas que participem na Jornada terão 5 ( cinco ) pontos extra – 
Bónus de Participação – a contar para a Classificação Nacional de Atletas. 

 

 

As inscrições deverão ser enviadas até ao dia 22 de março   por correio eletrónico ou 
telefonicamente para: 

 

 
Federação Portuguesa de Ténis de Mesa 
Departamento de Para Ténis de Mesa  
e-mail – tmadaptado@fptm.pt 
Francisco Teófilo - Telemóvel – 964156808 
 

 
 

4. SORTEIO 

 
O sorteio será feito nas Instalações da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa no dia 
23 de março às 11h, na presença de todos os delegados e todos aqueles que o queiram 
assistir. 

 
 

5. PRÉMIOS 

Distribuição de prémios no final da prova 
 
 

6. TODOS OS CASOS OMISSOS SERÃO RESOLVIDOS PELA ORGANIZAÇÃO 

mailto:tmadaptado@fptm.pt

