
 

 

 

 

DEPARTAMENTO PARA TÉNIS DE MESA  
 

Encontro Nacional Individual – Zona Norte e Centro-Sul - 2022 
 

REGULAMENTO 

 
Artº 1º - O Encontro será disputado no dia 16 de julho de 2022 no Pavilhão Municipal 

dos Pousos – Leiria, nas Classes de 1 a 5, (C.R.) 6 a 10 (de Pé), 11 (Intelectual), e 

Síndrome Down, nos géneros femininos e masculinos no Sistema Grupal, Misto ou 

excecionalmente por Eliminatórias sempre que tal o justifique. 

Artº 2º - É obrigatório a inscrição no mínimo de 3 atletas em cada classe; caso não 

exista o número mínimo de três atletas da mesma classe, poderão inserir-se em 

classes similares ou próximas, de forma a haver uma maior participação. 

Artº 3º - Quando a Prova for disputada no Sistema de Eliminatórias, na distribuição 

dos atletas pelos mapas finais serão estabelecidos cabeças de série. 

Artº 4º - Nos sorteios dos Mapas Finais ou únicos, no Sistema de Eliminatórias, os 

atletas do mesmo Clube ficarão separados o mais longe possível. 

Artº 5º - Se houver uma Fase de Apuramento ter-se-á em atenção, se possível, o 

princípio estabelecido na alínea anterior. 

Artº 6º - Do mesmo modo que na distribuição dos atletas pelos Grupos haverá o 

cuidado, sempre que possível, de não juntar no mesmo Grupo atletas do mesmo 

Clube. 

Artº 7º - Caso se verifique a inclusão de atletas do mesmo Clube no mesmo Grupo, 

estes terão obrigatoriamente, de jogar entre si, nas primeiras jornadas do Grupo. 

Artº 8º - As partidas serão disputadas à melhor de 5 (cinco) jogos. 

  Artº 9º - Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos, pelos                         

elementos presentes do Departamento de Para Ténis de Mesa e Departº. Técnico da FPTM. 

Artº 10º - A F.P.T.M., (DEPARTAMENTO DE PARA TÉNIS DE MESA) atribuirá, como 

prémios, troféus aos três primeiros classificados, sendo os terceiros, dois ex-aequos. 

            NOTA: A cada jogador que participe no Encontro da Zona Norte e Zona Centro-Sul, 

serão atribuídos 5 pontos extra – Bónus de Participação. 

PONTUAÇÃO 

 Serão atribuídos pontos a todos os participantes de acordo com as Jornadas Concentradas do 

Regulamento do Circuito Nacional de Classificação de Atletas, passando a constar nas 

Classificações finais. 
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