ASSOCIAÇÃO DE TÉNIS DE MESA DE AVEIRO
(PESSOA COLECTIVA DE UTILIDADE PÚBLICA)
Casa do Povo de Ovar - Largo dos Bombeiros Voluntários, 87 - 3880 OVAR
Telefone 256 572 859 - Fax 256 582 494 - E-mail: tenismesa.aveiro@gmail.com
www.atmaveiro.com

TORNEIO ABSOLUTO DISTRITO DE AVEIRO
REGULAMENTO
REALIZAÇÃO:
Artº. 1º. – A Associação de Ténis de Mesa de A veiro, organiza um Torneio Aberto destinado a
atletas do Distrito de Aveiro.

TORNEIO ABSOLUTO DISTRITO DE AVEIRO
a) O Torneio é a última prova da ATMA e terá lugar no mês de Junho ou Julho, em
local a designar.
Provas:
Artº. 2º. O Torneio será constituído por 6 (seis) provas, destinadas às classes:
- Sénior/Júnior

Masculino

- Cadete/ Infantil

Masculino

- Iniciado

Masculino

-Sénior/Júnior

Feminino

- Cadete/Infantil

Feminino

-Iniciado

Feminino

2.1 - Só serão disputadas as provas que tiverem o mínimo de 3 (três) atletas inscritos.
2.2- No caso de algumas provas não dispuserem do número mínimo de inscrições, a
organização reserva o direito de incluir os atletas em outra prova do mesmo sexo.
Artº. 3º.-As provas, embora disputadas individualmente, terão também classificação colectiva.
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Artº. 4º.-O Torneio será disputado no sistema Misto (1ª fase por grupos, 2ª fase por
eliminatória). À melhor de 5 (cinco) jogos e sobre as regras do Regulamento Geral de Provas.
Artº. 5º.-Cada clube poderá inscrever o número de atletas que entender, não podendo no
entanto, inscrever o mesmo atleta em mais que uma classe.
Artº. 6º.- A taxa de inscrição será a seguinte:
Individualmente:


Por atleta Sénior/Júnior

7€



Por atleta Cadete/Infantil

5€



Por atleta Iniciado

3€

Colectivamente (3 ou mais atletas):


1 equipa - 6€



2 equipas - 7€



3 equipas ou mais - 8€

Nota: só há prémio coletivamente, quando houver um mínimo de 3 equipas por classe.
Artº.7º.-As inscrições serão consideradas, quando:
a) Esteja na posse da ATMA, o ofício do clube devidamente preenchido e carimbado e
assinado pelos responsáveis dos clubes, onde devem constar os elementos:
- Nome do clube
- Classe
- Nome dos atletas
- Número da licença
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- Nome do delegado/treinador
b) As inscrições devem dar entrada na sede da Associação até às 21.30 do dia 14- 06-2012.
Artº.8º.- O pagamento das inscrições é obrigatório, independentemente de se verificar a
ausência do atleta inscrito.
SORTEIOS:
Artº.9º.- Os sorteios serão realizados no dia 24-06-2012, pelas 21.00 horas, na sede da
Associação e a ele podendo assistir todos os interessados.
Artº.10º.- A distribuição dos atletas pelos grupos, far-se-á do seguinte modo:
a) As primeiras posições dos grupos serão sorteadas pelos Seniores (Cadetes) respeitando
os Rankings verificados até à data dos sorteios.
b) As segundas posições dos grupos serão sorteadas pelos Juniores (Infantis) respeitando ao
Rankings verificados até à data dos sorteios.
c) As restantes posições serão preenchidas pelos Seniores (Cadetes) e de seguida pelos
Juniores (Infantis), respeitando os Rankings verificados até à data dos sorteios.
Artº.11º.- Após os sorteios serão elaborados mapas de horários que determinarão a hora e
mesa que cada atleta actuará, sendo os mesmos enviados aos clubes participantes com a
devida antecedência.
CLASSIFICAÇÕES:
A pontuação a atribuir será de 1 (um ponto) por atleta eliminado na 1ª fase, 2 (dois) pontos
ao atleta eliminado no 1º eliminatório da 2ª fase, 3 (três) pontos ao atleta eliminado na
2ª.eliminatoria da 2ª fase e assim sucessivamente até à final, na qual ambos os finalistas
contarão o mesmo número de pontos.
Artº.12º.-Classificação Individual:
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O vencedor da final de cada prova será o primeiro classificado e o vencido, será o segundo,
sendo a classificação dos restantes atletas estabelecida de acordo com a classificação final
obtida pelo atleta que o eliminou.

Artº.13º.-Classificação de equipas:
A) A classificação por equipas para cada prova, será obtida pelo somatório dos pontos dos
3 melhores classificados de cada equipa nas respectivas classes.
B) Em caso de igualdade de pontuação entre duas equipas, o desempate será
determinado pelo seu atleta melhor classificado.
Artº.14º.- Delegados:
Os delegados representarão os clubes e deverão identificar-se junto da organização, pelo
menos ½ hora antes do início do torneio.
ATLETAS:
Artº.15º.- Os atletas deverão estar devidamente legalizados perante a Federação Portuguesa
de Ténis de Mesa.
Artº.16º.- Os atleta deverão estar na mesa de jogo à hora marcada para o seu encontro, sendo
apenas permitida uma tolerância de 2 (dois) minutos, finda a qual lhes será averbada a falta de
comparência
Artº.17º.- Quando à hora marcada a mesa ainda se encontrar ocupada, deverão aguardar que
ela fique vaga e ocupá-la de imediato.
Artº.18º.-Todos os atletas em competição deverão estar equipados de acordo com as regras,
ou seja, envergando camisola, calção, meias e sapatilhas.
PROTESTOS:
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Artº.19º Quando um delegado tiver motivo para protesto, deverá no verso do boletim de
jogo, antes de ser entregue na mesa da comissão técnica.
a)Antes da eliminatória seguinte, o protesto deverá ser formalizado e fundamentado por
escrito acompanhado com a importância de 5€ (cinco euros) que será devolvida no caso do
protesto ser julgado procedente.
b) Os protestos sobre a arbitragem serão apreciados pela Organização do Torneio, cujo
parecer será apresentado ao juiz da prova, o qual emitirá o seu parecer no final.
ORGANIZAÇÃO:
Artº.20º.- Juiz da prova
Este torneio terá como juiz de prova a Dra. Celeste Rato, presidente da direcção da
Associação de Ténis de Mesa de Aveiro, a qual resolverá todo e qualquer caso omisso no
presente regulamento, bem como protestos, tendo em conta o Regulamento Geral da
Federação Portuguesa de Ténis de Mesa.
Artº.21º.- Comissão Técnica
A realização deste torneio e seu controlo estará a cargo de uma equipa que terá na sua
dependência a efectivação e controle de jogos.
Artº.22º.- Arbitragem
A arbitragem é da responsabilidade dos delegados dos clubes, que devem orientar da
melhor forma os atletas, ou outros, de acordo com a sua disponibilidade. No caso de grupos de
3 o elemento que não estiver a jogar, deve arbitrar. Os clubes que não concordarem com esta
norma devem de o informar no ato da inscrição. A estes será cobrado 1€ extra por cada jogo
que o seu Clube fizer durante a prova.
Artº.23º.- Tesouraria
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Os clubes deverão fazer o pagamento no início da prova, junto à mesa da organização ou
antes da mesma através de transferência bancária, trazendo o comprovativo no dia da
prova.
Artº.24º.-Disposições diversas
Após a realização do sorteio, não será permitida qualquer alteração, seja qual for o motivo
invocado.
Artº.25º.- As bolas a utilizar neste torneio, serão da marca oficial estabelecida pela Federação
e a sua apresentação será da responsabilidade dos atletas.
Artº.26º.-Dentro da área de jogo só será permitida a permanência dos seguintes elementos:


Atletas, quando em jogo



Árbitros

Artº.27º.-Estarão em funcionamento as mesas necessárias para o bom funcionamento do
torneio, com marcadores dirigidos por elementos indicados pelos clubes intervenientes.
Artº.28º.- Os mapas referentes a cada classe serão afixados em local acessível a manter-se-ão,
tanto quanto possível, em ordem para que todos os interessados tenham conhecimento
imediato do desenrolar de cada prova.
Artº.29º.- Colectivamente
Taças ou troféus a um terço das equipas inscritas por prova.
Artº.30º.-Individualmente
A Associação atribuirá os seguintes prémios:
a) Até 3 atletas inscritos - medalhão ao primeiro classificado;
b) De 4 a 6 atletas inscritos - medalha prateada ao segundo classificado;
c) Mais de 7 atletas inscritos - medalhas cobreadas aos terceiros classificados (duas).
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A organização reserva o direito de atribuição de prémios especiais.

A DIRECÇÃO
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