ASSOCIAÇÃO DE TÉNIS DE MESA DE AVEIRO
(PESSOA COLECTIVA DE UTILIDADE PÚBLICA)
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COMUNICADO NRº 01
ÉPOCA 2013/2014
DATA 20/8/2013
1 - ABERTURA DA ÉPOCA 2013/2014
2 – INSCRIÇÕES
3 - ESCALÕES ETÁRIOS OFICIAIS
4 - FILIAÇÃO DO CLUBE
5 - SEGURO DESPORTIVO
6 - INSCRIÇÕES DE ATLETAS
7 – REUNIÕES DA DIRECÇÃO
8 – ATENDIMENTO ESPECIAL
9 – PROVAS ASSOCIATIVAS
10 - EXAMES MÉDICOS PARA ESCALÃO SUPERIOR (Nacional)
11 – INSCRIÇÃO DE DELEGADO
12 - INSCRIÇÃO DE TREINADOR
13 - TABELA DE PREÇOS PARA ÉPOCA 2013/2014 (ANEXO)
14 - ENTREGA DE BOLETINS DE JOGO
15 - PROVAS FEDERATIVAS
16 – REGULAMENTO DAS PROVAS ASSOCIATIVAS (ANEXO)
17 – CANDIDATURA À ORGANIZAÇÃO DE PROVAS DISTRITAIS
18 - CANDIDATURA À ORGANIZAÇÃO DE PROVAS NACIONAIS
19 – BOLA OFICIAL
20 – RANKING DISTRITAL
21 – PRÉMIOS DE FINAL DE ÉPOCA (ANEXO)
22 – REGULAMENTO DISCIPLINAR (ANEXO)
23 – OPEN REGIONAL DA ATMA (ANEXO)
24 – CENTRO DE FORMAÇÃO LOUROSA/AVEIRO
25 – SORTEIO DAS PROVAS REGIONAIS
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1 - ABERTURA DA ÉPOCA 2013/2014
Ao dar início a mais uma época desportiva a Direcção da ATMA saúda todas
as entidades ligadas à modalidade, IDP, Autarquias, FPTM, Empresas
Municipais, Órgãos de Informação, Delegados, Treinadores, Árbitros, Atletas e
Adeptos da modalidade.
2 - INSCRIÇÕES
As inscrições serão efectuadas na secretaria da ATMA ou no CENTRO DE
FORMAÇÃO TÉNIS DE MESA LOUROSA/AVEIRO, em horários a combinar.
3 - ESCALÕES ETÁRIOS OFICIAIS
Deve ser considerada a data limite de Dezembro de 2013.
CLASSES IDADE LIMITE ATÉ 31 DE DEZEMBRO 2013
Atletas nascidos em:
INICIADOS

(até 9 anos)

2004 ou depois

INFANTIS

(10 a 11 anos)

2002 e 2003

CADETES

(12 a 14 anos)

1999, 2000 e 2001

JUNIORES (15 a 17 anos)

1996, 1997 e 1998

SENIORES

(18 a...)

1995 ou antes

SUB 21

(18 aos 20 anos)

1993, 1994 e 1995

VETERANOS (40 a...)

1973 ou antes

4 - FILIAÇÃO DO CLUBE
A ficha de filiação deve ser devidamente preenchida,

o mais completa

possível, de preferência por correio electrónico.
5 - SEGURO DESPORTIVO
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Será efetuado no ato da inscrição ou revalidação, do respectivo agente
desportivo.
6 - INSCRIÇÕES DE ATLETAS
Os clubes podem pedir, por e-mail, os documentos que necessitam para
fazerem as inscrições para a próxima época. A ATMA enviar-lhos-á por correio.
1ª VEZ
Boletim de inscrição (modelo 2), devidamente preenchido e assinado.
Exame médico desportivo (impresso do IDP) .
1 Fotografia

atualizada para o cartão.

Bilhete de identidade do atleta (fotocópia).
Bilhete de identidade do Pai, Mãe ou Tutor, se for atleta de menor idade.
REVALIDAÇÃO
Boletim de revalidação devidamente preenchido e assinado (modelo 2).
Exame médico desportivo (impresso do IDP) .
TRANSFERÊNCIAS
Boletim devidamente preenchido e assinado (modelo 2).
Exame médico desportivo (impresso do IDP) .
Fotografia atualizada para o cartão.
Bilhete de identidade do atleta (fotocópia).
Bilhete de identidade do Pai, Mãe ou Tutor, se for atleta de menor idade.
 Documento do Clube anterior a autorizar a transferência, (se necessário).
OBS.: Chama-se a atenção de que as transferências de atletas apenas serão
aceites de acordo com o Regulamento Geral da FPTM.
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NOTA: Os processos de inscrição de atletas terão de ser acompanhados por
Guias de Remessa, uma por cada classe e em triplicado.
As fotos devem ser tipo passe.
7 – REUNIÕES DA DIRECÇÃO
As reuniões ordinárias da direcção da Associação de Ténis de Mesa de Aveiro,
passam a realizar-se uma vez mês. Caso seja necessário, poderão se realizar
mais reuniões mensais, de acordo com a gravidade/importância da situação.
8 – ATENDIMENTO ESPECIAL
A sede da Associação estará aberta, para atendimento a todos os clubes e
demais interessados, sempre que solicitado pelos mesmos e de acordo com a
disponibilidade dos membros da direção.
9 – PROVAS ASSOCIATIVAS
Os atletas que pretenderem participar nas provas associativas de equipas de
escalões superiores, podem-no fazer sem necessitarem de exame médico
especial. Ou seja, por exemplo, os iniciados podem jogar como seniores nas
provas de equipa, se o clube assim o entender, sem necessitarem de fazer o
exame médico especial no Centro de Medicina.
10 - EXAMES MÉDICOS PARA ESCALÃO SUPERIOR
Fichas médicas (impresso do IDP) assinadas pelo médico para o escalão
imediatamente superior ou ficha do Centro de Medicina para a subida de 2
escalões.
NOTA: Estes exames serão necessários para inscrições em provas nacionais.
11 - INSCRIÇÃO DE DELEGADOS
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Deve preencher o boletim de inscrição (modelo 2), devidamente preenchido,
acompanhado de fotografia actualizada se for 1ª vez ou se quiser atualizar o
cartão.
12 - INSCRIÇÃO DE TREINADORES
Deve preencher o boletim de inscrição (modelo 2) acompanhado do respetivo
exame médico e fotografia atualizada, se for 1ª vez ou se quiser actualizar o
cartão.
13 - TABELA DE PREÇOS PARA ÉPOCA 2013/2014
Existem algumas alterações à tabela de encargos, que devem consultar.
14- ENTREGA DE BOLETINS DE JOGO
O prazo regulamentar de entrega dos boletins é de 2 dias úteis. O envio dos
mesmos deverá ser efetuado por mail. Desde que o boletim esteja
devidamente assinado pelos responsáveis dos Clubes intervenientes, e que a
cópia do mesmo esteja visível, não é necessário enviar o original por
correio. (Esta medida evita que os Clubes gastem fotocópias desnecessárias e
tenham custos de CTT).
O envio de boletins que não respeite o anteriormente previsto será da inteira
responsabilidade do Clube expedidor pelo que um eventual extravio dos CTT
não vincula a ATMA.
Os resultados devem ser dados num máximo de 24 horas para a ATMA,
via mail ou sms para os contactos da mesma.
15 – PROVAS FEDERATIVAS
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Todas as inscrições, em Provas Federativas, deverão ser efectuadas
obrigatoriamente na ATMA, em boletim próprio, acompanhadas das respectivas
quantias até ao dia indicado pela FPTM.
16 – REGULAMENTO DAS PROVAS ASSOCIATIVAS (ANEXO)
Com o objectivo de esclarecer, desde do início da época, as novas regras das
provas associativas, enviamos o respetivo regulamento.
17 - CANDIDATURA À ORGANIZAÇÃO DE PROVAS REGIONAIS
As entidades interessadas em organizar as provas regionais deverão
apresentar candidatura a esta Associação, para as provas a seguir
mencionadas:
_ Campeonatos Individuais, Pares e Pares Mistos.
_ Campeonatos de equipas
_ Torneio de abertura
_ Torneio de Encerramento
_ Torneio Absoluto
As entidades interessadas em organizar as provas mencionadas, deverão
indicar o pavilhão em que as mesmas se vão disputar, bem como, as
condições oferecidas, até final do mês de Setembro.
18 – CANDIDATURA À ORGANIZAÇÃO PROVAS NACIONAIS
Os clubes interessados em realizar provas nacionais, devem informar a
direção, até ao final do mês de Outubro, indicando o local e as condições
oferecidas.
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19 - BOLA OFICIAL
A bola a utilizar é a aprovada pela FPTM.

20 – RANKING DISTRITAL
Haverá a possibilidade, caso não hajam atletas femininas suficientes numa
classe, de juntar o ranking de masculinos com o de femininos. Caso isto se
concretize, no final da época, ganha a atleta que estiver melhor posicionada na
classificação geral.
O ranking distrital de início de época será feito segundo o regulamento do
ranking distrital, mediante as inscrições dos atletas validadas até ao dia 27 de
Setembro de 2012, ficando todos os outros atletas excluídos do ranking.
21 – PRÉMIOS DE FINAL DE ÉPOCA (ANEXO)
22 – REGULAMENTO DISCIPLINAR (ANEXO)
Tendo em conta que esta Associação não tem Regulamento Disciplinar próprio,
O Concelho de Disciplina da ATMA vai aplicar o Regulamento Disciplinar da
FPTM.
23 – OPEN REGIONAL DA ATMA (ANEXO)
24 – CENTRO DE FORMAÇÃO LOUROSA/AVEIRO
Informamos que todos os Clubes poderão treinar nas instalações do Centro de
Formação de ténis de mesa do LFCL, a custo zero, no horário a ser enviado
oportunamente.
25 – SORTEIO DAS PROVAS REGIONAIS
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Informamos que todos os sorteios para as diversas provas regionais, quer
individual, quer por equipas, serão efetuadas no CENTRO DE FORMAÇÃO
LOUROSA / AVEIRO.
Esta decisão foi tomada em consequência de nos últimos sorteios não ter
aparecido ninguém, delegado algum, na sede da ATMA para participar nos
mesmos.
Propomos que nos dias dos sorteios, os Clubes interessados em assistir aos
mesmos, que tragam os seus atletas e assim poderão fazer um treino diferente
no CENTRO DE FORMAÇÃO DE LOUROSA / AVEIRO.
Todo e qualquer assunto relacionado com a ATMA poderá ser tratado lá,
nesses mesmos dias.
O convívio e inter-relações dos diversos Clubes de Aveiro só beneficiará os
mesmos e potenciará a promoção e desenvolvimento da modalidade.

A DIREÇÃO DA ATMA
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