ASSOCIAÇÃO DE TÉNIS DE MESA DE AVEIRO
PESSOA COLECTIVA DE UTILIDADE PÚBLICA
MEMBRO DE MÉRITO DA F.P.T.M.

COMUNICADO Nº. 04
ÉPOCA: 2011/2012
Data: 2010-11-29
1 – TAÇA PORTUGAL
Informamos que não haverá jogos referente à Taça de Portugal, fase associativa, por
falta de inscrições. Nenhum clube se inscreveu.
2 – ISENÇÃO DAS TAXAS
Informamos que, e em seguimento de um comunicado da FPTM, todos os atletas
iniciados estarão isentos das taxas de inscrição, que passam a ser, a partir desta época
desportiva, 0 €.
Informamos também, e em seguimento de um comunicado da FPTM, que os atletas
infantis pagarão, a partir desta época desportiva, 2 € de inscrição, metade da que estava
estabelecida na tabela de encargos.
Entretanto, será enviado aos clubes, com atletas nesta situação, uma nota de crédito
referente ao valor a ser devolvido.
3 – SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE “LIDERANÇA DAS MULHERES
NO DESPORTO”
Em seguimento do seminário ocorrido este fim-de-semana em Lisboa, sobre o papel das
mulheres no desporto e após a assinatura da "Declaração de Brighton" entre a FPTM e a
ETTU, da qual a presidente da ATMA assinou como testemunha; a direção da ATMA
decidiu implementar medidas mais “ferozes” para promover o ténis de mesa na classe
feminina.
Assim, o clube que mais atletas tiver inscritas, na altura do Torneio de Encerramento, a
ATMA devolve, ao clube, o valor que este pagou pelas inscrições de todas as atletas
femininas, independentemente da classe.
Para ter direito a esta medida, conta o número de atletas inscritas até Dezembro de 2011
e/ou todas as outras atletas que se inscreverem a partir de Janeiro de 2012, mas que
participem na prova individual da sua classe, independentemente da data da mesma.
Em caso de empate, ganha o clube que tiver mais atletas das classes mais jovens.

A Direcção da ATM Aveiro

NPC 502 605 219 – Sede: Casa do Povo de Ovar - Largo dos Bombeiros, 87 - 3880 OVAR
telef: 256 572 859 – fax: 256 582 494 – e-mail: tenismesa.aveiro@gmail.com
www.atmaveiro.com

