
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO Nº 02 de 2022/2023 

 

1. Repescagem Divisão de Honra 

2. Atualização do Calendário Geral FPTM 

 

 

1. Repescagem Divisão de Honra 

 

Exmos. Senhores, 

Confirmada que foi a descida à 2ª Divisão Nacional do clube Goliaz TTC pelo não 

cumprimento do disposto no artigo 1.1.2.19 do Regulamento das Competições 

Desportivas, é necessário proceder à repescagem de uma equipa para completar as 

séries da Divisão de Honra. 

Diz o ponto 1.1.2.16 do mesmo regulamento que: 

“Em caso de desistência ou pena com baixa de divisão de qualquer equipa, recorrer-se-

á aos clubes despromovidos na Zona em que se der a vaga, para preenchimento da 

mesma, tendo sempre em consideração a ordem classificativa.” 

Ora, o Goliaz TTC é a única equipa da Zona Sul despromovida à 2ª Divisão Nacional, não 

havendo assim possibilidade de cumprir o regulamentado. Assim, e no sentido de 

preencher a vaga em aberto e com o objetivo de garantir a manutenção de 

competitividade da Divisão de Honra, assim como a integridade das suas competições 

desportivas, decidiu a direção da FPTM na sua reunião de 28 de agosto pp, o seguinte: 

- Realizar um encontro de repescagem entre o 2º classificado da Liguilha de Descida 

da 2ª Divisão de Honra 2021/2022, o clube Vitória SC e o 2ª classificado da Liguilha de 

Subida da 2ª Divisão Nacional 2021/2022, o clube NCR Valongo. O vencedor jogará a 

Divisão de Honra na época 2022/2023. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 - O encontro fica agendado para o dia 18 de setembro de 2022 pelas 15h00 no Centro 

de Alto Rendimento em Gaia. 

- Estarão elegíveis para este encontro todos os atletas com a filiação completa até às 

24h00 do dia 15 de setembro de 2022. 

- Considerando que este é um encontro de repescagem, o resultado do mesmo não terá 

qualquer impacto na constituição das Zonas da 2ª Divisão Nacional, entretanto já 

definida, nomeadamente na elegibilidade da equipa NCR Valongo “B” para jogar a 

mesma. 

- O sorteio dos Campeonatos Nacionais mantém-se para o próximo dia 3 de setembro, 

sendo que tanto na Zona Norte da 2ª Divisão Nacional como na Zona Norte da Divisão 

de Honra será sorteado Vitória SC / NCR Valongo. 

 

2. Atualização do Calendário Geral FPTM 

Foi atualizado o Calendário Geral da FPTM com correção das datas do início dos 

Campeonatos Nacionais da Divisão de Honra e da 2ª Divisão Nacional masculina. 

 

O Calendário Geral encontra-se atualizado em https://fptm.pt/calendario-geral/  

 

Lisboa, 29 de agosto de 2022 

 

 

A Direção da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa 

https://fptm.pt/calendario-geral/

