ASSOCIAÇÃO DE TÉNIS DE MESA
VILA REAL

III TORNEIO ABERTO TRANSMONTANO
VILA REAL
11-12/MARÇO/2017

REGULAMENTO

ORGANIZAÇÃO

Associação de Ténis de Mesa Vila Real

Artigo 1º
Vai a Associação de Ténis de Mesa de Vila Real (ATMVR) levar a efeito nos dias
11 e 12 de março de 2017, no Pavilhão dos Desportos de Vila Real, o III Torneio
Transmontano, a contar para a classificação nacional de atletas Super Classe A.

Artigo 2º
O Torneio será disputado conforme o estipulado no Regulamento de
Competições - Torneios Abertos da FPTM:
& 1 - Sistema Misto: 1ª Fase -> Grupos + 2ª Fase -> Eliminatórias (Artigo 44º 1)
& 2 - Caso seja considerado oportuno para o bom desenrolar da prova, poderão
verificar-se entradas diretas no Mapa Final dos atletas melhor classificados,
tendo em consideração o Ranking Nacional.

Artigo 3º
O Torneio será dividido em 8 (oito) provas distintas destinadas aos seguintes
escalões (Artigo 4º - 2 e 4):





Iniciados Femininos + Iniciados Masculinos
Infantis Femininos + Infantis Masculinos
Cadetes Femininos + Cadetes Masculinos
Juniores Femininos + Juniores Masculinos

& único - Se em alguma das provas não houver um mínimo de 3 (três) inscrições,
essa prova não se realizará, sendo anuladas as inscrições efetuadas, avisados
os inscritos e devolvidas as respetivas importâncias.

Artigo 4º
Neste torneio podem inscrever-se todos os atletas e clubes que se encontrem
devidamente legalizados pela Federação Portuguesa de Ténis de Mesa,
podendo cada Clube inscrever o número de Atletas que entender em cada prova.
& único - Os atletas estrangeiros que porventura participem neste torneio
deverão estar devidamente legalizados nas Federações dos respetivos países.

Artigo 5º
Os atletas podem participar no seu escalão e/ou num outro para o qual se
encontrem devidamente inscritos na FPTM, desde que as provas não se
disputem no mesmo dia.

Artigo 6º
Em todas as provas, para além da classificação individual, existirá competição
coletiva (Artigo 19º - 1 e 2) e será atribuído um Troféu Absoluto (Artigo 19º - 5).
O Troféu Absoluto será entregue ao clube que consiga a melhor pontuação no
somatório de 3 classes. Em caso de igualdade utilizar-se-ão, por ordem, os
seguintes critérios de desempate:
1. Considerar sequencialmente mais uma classe até desempatar;
2. Maior número de atletas inscritos no Torneio
3. Atleta mais jovem inscrito no Torneio

Artigo 7º
As inscrições encontram-se abertas e terminam impreterivelmente no dia 17 de
fevereiro de 2017, devendo ser enviadas, via CTT, para:
o Associação de Ténis de Mesa de Vila Real
o Apartado 300
o 5000 Vila Real
ou por email para:
o atenismesavilareal@sapo.pt
& 1 - Deverão ser utilizados impressos próprios, devidamente preenchidos
(nome, número da licença e posição no Ranking Nacional).
& 2 - As inscrições deverão ser confirmadas telefonicamente (931 610 314) até
ao dia 19 de fevereiro. Findo este prazo não serão aceites quaisquer
reclamações relacionadas com eventuais faltas.

Artigo 8º
As taxas de inscrição são as seguintes:
CLASSE
Iniciados
Infantis
Cadetes
Juniores

INDIVIDUAIS
A
B
4,00 €
5,00 €
5,00 €
6,00 €
7,00 €
8,00 €
8,00 €
9,00 €

CLASSE
Uma
Duas
Três
+ de três

COLETIVAMENTE
A
B
10,00 €
10,00 €
12,00 €
13,00 €
14,00 €
15,00 €
16,00 €
17,00 €

o Tabela A - Aplicada a pagamentos efetuados até ao dia 03 de março de
2017
o Tabela B – Aplicada a pagamentos efetuados em data posterior
O pagamento das inscrições da Tabela A deverá ser efetuado por transferência
bancária para o


NIB - 0035 0906 00056935330 68

ou através de depósito bancário, com envio do respetivo comprovativo via email,
para a conta da Associação de Ténis de Mesa de Vila Real :


0906 056935 330 – Agência Vila Real

As inscrições da Tabela B serão pagas no decorrer do Torneio.
& 1 - O pagamento das inscrições é obrigatório, independentemente da
participação ou não dos atletas e/ou classes.

Artigo 9º
O sorteio, a realizar em estreita colaboração com o Juiz Árbitro, é aberto a todos
os interessados e terá lugar no dia 22 de fevereiro de 2017, com início às 21
horas, no Auditório do Pavilhão dos Desportos de Vila Real.
& único - Qualquer reclamação sobre matéria do sorteio somente será atendida
se for apresentada:
o no decorrer do mesmo, por Delegados de Clubes, devidamente
credenciados
o nas 24 horas seguintes à publicação oficial do sorteio, através de email
ou carta registada

Artigo 10º
A divulgação dos sorteios, com definição de horas, mesas e partidas será
efetuada através dos seguintes meios:
o Publicação na página oficial da ATMVR: www.atmvilareal.com
o Publicação na página oficial do Torneio: transmontano.atmvilareal.com
o Publicação no Facebook da ATMVR: Associação de Ténis de Mesa de
Vila Real
o Envio para os endereços indicados pelos clubes na ficha de inscrição

Os referidos sorteios serão, igualmente, afixados no Pavilhão, em espaço
reservado para o efeito.

Artigo 11º
Todas as partidas serão disputadas segundo as Regras Oficiais do Ténis de
Mesa.
Artigo 12º
Em situação normal as provas de Iniciados e Cadetes terão lugar no sábado,
enquanto as de Infantis e Juniores decorrerão no domingo.
& 1 - A ordem referida no ponto anterior poderá ser invertida caso uma das
classes prevista para domingo reúna um número de atletas significativamente
superior às restantes. Desta situação será dado conhecimentos aos clubes
inscritos, imediatamente após o termo das inscrições.
& 2 - O início das provas será sempre após as 09,00 horas.

Artigo 13º
1 - Os atletas deverão comparecer junto da respetiva mesa à hora marcada para
o início das partidas, permitindo-se uma tolerância máxima de dois minutos, finda
a qual será marcada falta de comparência aos infratores.
2 - Caso à hora marcada a mesa se encontre ocupada, os atletas deverão
aguardar junto da mesma até que ela fique disponível, sendo marcada falta de
comparência ao(s) atleta(s) que não se encontre(m) presente(s) nesse
momento.
3 - Será permitido um período máximo de adaptação à mesa/bola de jogo de
dois minutos.
4 - Os atletas deverão fazer-se acompanhar de documento identificativo que
deverão apresentar ao árbitro caso este o solicite.

Artigo 14º
A hora oficial será apresentada no relógio/marcador colocado num dos topos do
Pavilhão.

Artigo 15º
A bola oficial do Torneio, a fornecer pela Organização, será a “DONIC 40+”
(branca).

Artigo 16º
Serão distribuídos os seguintes prémios em todas as classes:
1 - Individuais: Todas as classes: 1º ao 4º - Taça e 5º ao 8º - medalhões
2 - Coletivos: 1º ao 3º - Taças
3 - Absoluto: Troféu ao clube vencedor

Artigo 17º
Os prémios serão entregues após a conclusão de cada uma das provas.
& 1 - A não comparência dos premiados nas respetivas cerimónias protocolares
sujeita os infratores às penalizações previstas no capítulo "DISPOSIÇÕES
COMUNS" do Regulamento Geral da FPTM.
& 2 - Os atletas/clubes com direito a pódio que não compareçam, devidamente
equipados, na cerimónia de entrega de prémios perdem o direito aos mesmos.

Artigo 18º
Qualquer caso omisso neste regulamento será resolvido pelo júri oficial do
torneio, tendo sempre em atenção o estipulado no Regulamento de Torneios
Abertos da FPTM e no regulamento geral da FPTM.

Vila Real, 09 de outubro de 2016

Associação de Ténis de Mesa de Vila Real
O Presidente da Direção

