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

REGULAMENTO DE PROVAS DA ATM AVEIRO
A 1 – CAMPEONATOS DISTRITAIS DE EQUIPAS DE SENIORES MASCULINOS

A 1.1 – Estes Campeonatos serão disputados no sistema de Poule a duas voltas, em concentrações
ao longo da época.
A 1.2 – Os Clubes serão distribuídos por uma só Divisão.
A 1.3 – Quando a Divisão tiver mais de 12 (doze) equipas inscritas, o Campeonato será dividido em
séries.
A 1.4 – Quando o campeonato é dividido em séries:
a) As séries nunca poderão ser constituídas por menos de 6 (seis) equipas cada.
A 1.4.1 – Se um Clube inscrever mais do que uma equipa na mesma competição, os jogadores não
poderão alinhar simultaneamente nas duas equipas, disputando a prova com independência
absoluta.
A 1.5 – Os clubes poderão inscrever tantas equipas quanto quiserem, as quais serão designadas
pelas primeiras letras do alfabeto.
A 1.6 – Se um Campeonato for dividido em séries, haverá um mapa final para os dois primeiros de
cada série, em mesa neutra ou neutralizada, para apurar os primeiros classificados.
A 1.7 – Os sorteios de qualquer Poule serão sempre absolutos, mas equipas do mesmo clube não
poderão fazer parte da mesma serie, a não ser que tenha mais equipas inscritas do o nº de
séries existentes. O sorteio de séries será feito pela classificação de valores, primeiro pelo
ranking nacional e só depois distrital. A classificação de valores é feita pela maior soma de
pontos dos dois atletas mais bem classificados de cada equipa.
A 1.8 – Os encontros serão disputados no sistema Swaythling modificado.
A 1.9 – A ATM Aveiro atribuirá os prémios na Gala de final de época.
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A 2 – CAMPEONATOS DISTRITAIS DE EQUIPAS DE JOVENS E DE SENIORES FEMININOS

A 2.1 – Estes Campeonatos serão disputados no sistema de Poule a duas voltas, alternadamente,
nas mesas dos Clubes intervenientes.
A 2.2 – Os Clubes serão distribuídos por uma só Divisão.
A 2.3 – Quando a Divisão tiver mais de 10 (dez) equipas inscritas, o Campeonato será dividido em
séries.
A 2.4 – Quando o campeonato é dividido em séries:
a) As séries nunca poderão ser constituídas por menos de 5 (cinco) equipas cada.
A 2.4.1 – Se um Clube inscrever mais do que uma equipa na mesma competição, os jogadores não
poderão alinhar simultaneamente nas duas equipas, disputando a prova com independência
absoluta.
A 2.5 – Os clubes poderão inscrever tantas equipas quanto quiserem, as quais serão designadas
pelas primeiras letras do alfabeto.
A 2.6 – Se um Campeonato for dividido em séries, haverá um mapa final para os dois primeiros de
cada série, em mesa neutra ou neutralizada, para apurar os primeiros classificados.
A 2.7 – Os sorteios de qualquer Poule serão sempre absolutos, mas equipas do mesmo clube não
poderão fazer parte da mesma serie, a não ser que tenha mais equipas inscritas do o nº de
séries existentes. O sorteio de séries será feito pela classificação de valores, primeiro pelo
ranking nacional e só depois distrital. A classificação de valores é feita pela maior soma de
pontos dos dois atletas mais bem classificados de cada equipa.
A 2.8 – Os encontros serão disputados no sistema Marcel Corbillion.
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A3 – Outros:
A ATM Aveiro atribuirá os seguintes pontos nas provas de equipas:
 Vitória – 3 pontos


Derrota – 0 ponto



Empate – 1 ponto



Falta de comparência – 3 pontos negativos.

A ATM Aveiro atribuirá os seguintes prémios nas provas de equipas:
– 3 equipas inscritas
a) Taça ou Troféu aos campeões;
b) Medalhas aos componentes das equipas campeãs, no máximo de 4 (quatro) atletas por
equipa.
– 4 à 6 equipas inscritas
a) Taça ou Troféu aos campeões;
b) Medalhões dourado com estojo aos vice–campeões;
c) Medalhas aos componentes das equipas campeãs e vice–campeãs, no máximo de 4
(quatro) atletas por equipa.
– mais de sete equipas inscritas
a) Taça ou Troféu aos campeões;
b) Medalhões dourado com estojo aos vice–campeões;
c) Medalhões prateado com estojo ao terceiro classificado.
c) Medalhas aos componentes das equipas campeãs, vice–campeãs e terceiras classificadas
no máximo de 4 (quatro) atletas por equipa.

Nota: As equipas femininas, nas provas por equipas, caso só hajam 2 equipas inscritas por classe, jogarão junto
com os masculinos. Terão direito a prémio se ficarem classificadas numa posição de prémio e a equipa feminina
mais bem classificada receberá prémio também, mesmo que implique prémio duplo. Esta regra aplica-se para
qualquer prova por equipas da ATMA.
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A 4 – TORNEIO DE ABERTURA DA ATM AVEIRO
A 4.1 – Esta prova disputar–se–á no início de cada época e será aberta a todos os Clubes, em todas
as classes oficiais.
A 4.2 – Cada Clube poderá inscrever o número de equipas que entender, as quais disputarão as
provas com independência absoluta.
A 4.2.1 – Quando um Clube inscrever mais do que uma equipa, deverá designar cada uma delas
pelas primeiras letras do alfabeto.
A 4.2.2 – Um jogador que alinhe por uma equipa não pode, em caso algum, mudar para outra da
mesma classe.
A 4.2.3 – A equipa que contrarie o estipulado no ponto anterior, será considerada derrotada em
benefício do adversário e sujeitar–se–á às penalizações preconizadas no Regulamento de
Disciplina.
A 4.3 – Esta prova será disputada no sistema progressivo.
A 4.4 – A distribuição das equipas pelos mapas serão feitas baseadas numa classificação de
valores.
A 4.4.1 – A classificação de valores é feita pela maior soma de pontos, do ranking nacional
primeiramente e depois o distrital, de dos dois atletas mais bem classificados de cada equipa.
A 4.5 – A forma de disputa dos encontros será French–Brazilian para todas as classes.
A 4.6 – As equipas são arrumadas à segunda derrota.
A 4.7 – A prova é realizada num único dia. Poderá ser em mais do que um dia, caso haja inscrições
que o justifiquem.
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A 5 – TORNEIO ENCERRAMENTO DA ATM AVEIRO
A 5.1 – Esta prova disputar–se–á em Maio ou Junho de cada época e será aberta a todos os
Clubes, em todas as classes oficiais, no sistema de Poule a uma volta.
A 5.2 – Cada Clube poderá inscrever o número de equipas que entender, as quais disputarão as
provas com independência absoluta.
A 5.2.1 – Quando um Clube inscrever mais do que uma equipa, deverá designar cada uma delas
pelas primeiras letras do alfabeto.
A 5.3 – Quando um Grupo tiver mais de 6 (seis) equipas inscritas, os grupos serão divididos em
séries.
A 5.4 – Quando se der o consignado no ponto anterior, as séries nunca poderão ser constituídas
por menos de 3 (três) equipas cada.
A 5.5 – Se uma Classe for dividida em séries, haverá um mapa final para os dois primeiros de cada
série, em mesa neutra ou neutralizada, para apurar os primeiros classificados.
A 5.6 – Os sorteios de qualquer Poule serão sempre absolutos se não houver series, mas quando
houver séries a distribuição das equipas pelos grupos serão feitas baseadas numa
classificação de valores.
A 5.6.1 – A classificação de valores é feita pela menor soma, do ranking nacional e depois distrital,
de dois atletas de cada equipa.
A 5.7 – Um jogador que alinhe por uma equipa não pode, em caso algum, mudar para outra da
mesma classe.
A 5.7.1 – Um jogador que alinhe por uma equipa não pode, em caso algum, mudar para outra de
classe diferente se esta realizar o encontro a mesma hora.
A 5.8 – A equipa que contrarie o estipulado no ponto anterior, será considerada derrotada em
benefício do adversário e sujeitar–se–á às penalizações preconizadas no Regulamento de
Disciplina.
A 5.9 – Esta prova será disputada no sistema French-Brazilian.
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A 6 – CAMPEONATOS DISTRITAIS DE SINGULARES
A 6.1 – Estes Campeonatos serão disputados em todas as classes, em mesas neutras ou
neutralizadas.
A 6.2 – Numa 1ª Fase, os jogadores serão distribuídos em grupos, os quais jogarão entre si, em
Poule a uma volta, a fim de apurar o vencedor de cada grupo.
A 6.3 – A distribuição dos participantes pelos grupos será feita de acordo com a sua Classificação
Nacional primeiramente e depois distrital.
A 6.4 – Se houver no mesmo grupo jogadores do mesmo Clube, deverão estes jogar entre si logo
nas primeiras jornadas.
A 6.5 – No caso de empate, este será resolvido de acordo com o estipulado no Regulamento geral
da FPTM.
A 6.6 – Numa 2ª Fase, os vencedores de cada grupo ocuparão no mapa final o número
correspondente ao seu grupo e, a partir daí, os jogadores serão eliminados à primeira derrota
até se encontrar o vencedor final.
A 6.7 – Caso o número de concorrentes assim o justifique, a Associação poderá apurar os dois
primeiros classificados de cada grupo para participarem na fase a eliminar.
A 6.8 – Em qualquer das Fases, as partidas serão disputadas ao melhor de 5 (cinco) jogos.
A 6.9 – Serão considerados Campeões Associativos os vencedores em cada uma das classes.
A 6.10 – A Associação atribuirá os seguintes prémios:
a) Medalhão ao primeiro classificado;
b) Medalha prateada ao segundo classificado;
c) Medalhas cobreadas aos terceiros classificados (duas se não houver disputa de 3º e 4º).
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A 7 – CAMPEONATOS DISTRITAIS DE PARES SIMPLES E PARES MISTOS
A 7.1 – Estes Campeonatos serão disputados em todas as classes no sistema de eliminatórias.
A 7.2 – Os pares, quaisquer que sejam as classes, poderão ser constituídos por atletas do mesmo
Clube ou de Clubes diferentes.
A 7.3 – Para efeitos de inscrição, um par masculino ou feminino, será considerado como o par do Clube
a que pertence o jogador de Classificação Nacional mais alta primeiramente e depois distrital.
A 7.4 – Da mesma forma, um par misto formado por jogadores de diferentes Clubes, será
considerado como o par do Clube a que pertence o jogador masculino.
A 7.5 – A distribuição dos pares pelos mapas far–se–á de acordo com o ponto E 2.2.5 do
Regulamento Geral da FPTM.
A 7.5.2 – Se houver pares sem ranking, quer nacional, quer distrital, não haverá posições fixas,
sendo os pares inscritos distribuídos pelo mapa por sorteio absoluto.
A 7.6 – Ao par vencedor da final de cada classe, será atribuído o título de campeão distrital e ao
vencido o título de vice–campeão.
A 7.7 – Os Clubes poderão inscrever o número de pares que entenderem, pois a sua inscrição é
ilimitada.
A 7.8 – Todas as partidas são disputadas ao melhor de 5 (cinco) jogos.
A 7.9 – A Associação atribuirá os seguintes prémios:
a) Medalhões aos pares primeiros classificados;
b) Medalhas prateadas aos pares segundos classificados;
c) Medalhas cobreadas aos pares terceiros classificados (duas se não houver disputa de 3º e
4º).
A DIREÇÃO DA ATMA
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