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                                              COMUNICADO N.º 1                                       2020-2021 

1.- ABERTURA DA ÉPOCA DE 2020-2021 

Tendo em conta a enorme incerteza que fruto da 

pandemia todos vivemos, informamos que a planificação da 

próxima época desportiva será realizada até normalização 

da situação, sempre no curtíssimo prazo, pelo que deixamos 

aqui um apelo no sentido, de que todos os filiados 

procedam o mais rapidamente possível à sua refiliação (em 

anexo, enviamos “Ficha de Filiação Anual de Clube”), bem 

como à inscrição célere dos seus agentes desportivos, o que 

poderá ocorrer desde já (a nova época desportiva, teve início 

no passado dia 1 de Agosto). Mais se informa que a ATM Lisboa, 

não vai interromper o seu funcionamento. 

 

2.- ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÓNICO PREFERENCIAL 

Visando o contato por email, solicitamos que o mesmo seja preferencialmente 

realizado para: 

torneiosatml@gmail.com  

 

3.- TAÇA DE LISBOA 

Com o objetivo de criar condições para que a 

prática competitiva volte a ser uma realidade num 

contexto de dificuldade acrescida provocado pela 

pandemia instalada, e procurando ir de encontro 

a uma necessidade que parece evidente, decidiu 

a direção da ATM Lisboa promover a realização 

da Taça de Lisboa, competição preparatória para 

a “nova realidade”, que será disputada 

integralmente nas instalações da ATML, e vai 

observar naturalmente, todas as normas legais e 

orientações, emanadas quer pelo governo, quer pelas 

autoridades sanitárias.  

mailto:torneiosatml@gmail.com
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Mais do que uma competição que também é, a Taça de Lisboa, este ano 

pretende ser um espaço de partilha de novas aprendizagens relacionadas com a 

prática em contexto especial, e ao mesmo tempo um momento de preparação 

competitiva para os eventos seguintes, quer de natureza distrital, quer de natureza 

nacional. 

MOMENTO DATA 

Abertura Inscrições De imediato 

Fecho Inscrições 1 Setembro 2020 

Sorteio 2 Setembro 2020 

Início da Competição 7 Setembro 2020 

 

 

4.- CAMPEONATO DISTRITAL DE EQUIPAS SENIORES MASCULINOS 

Dada a adesão e o sucesso verificado 

nos anos anteriores, e procurando criar 

condições para um significativo 

aumento da qualidade competitiva, o 

Campeonato, desta época desportiva 

vai assentar em moldes diferentes, 

no que ao modelo competitivo a 

utilizar, diz respeito. À partida, serão 

criadas pelo menos duas Divisões, 

existindo a possibilidade de uma terceira. De 

seguida, transcrevemos o Regulamento da competição: 

CAMPEONATOS DISTRITAIS DE EQUIPAS SENIORES MASCULINOS 

I Divisão – Seniores Masculinos 

A 1.1.1 – Este campeonato será disputado por 10 (dez) equipas. 

A 1.1.2 – O campeonato compreende duas fases distintas: 

a) 1.ª Fase – Sistema de poule a duas voltas, disputadas alternadamente nas mesas dos 

clubes participantes; 

b) 2.ª Fase – Sistema de Playoff, entre os 4 (quatro) primeiros classificados da 1.ª Fase, 

para apuramento do Campeão Distrital. 

 

A 1.1.3 – O Playoff, será disputado da seguinte forma: 

 

a) O 1.º e 4.º classificados da 1.ª Fase, defrontam-se, ao melhor de 3 (três) encontros; 

b) O 2.º e 3.º classificados da 1.ª Fase, defrontam-se, ao melhor de 3 (três) encontros; 

c) Os vencedores de a) e b), defrontam-se na final, igualmente ao melhor de 3 (três) 

encontros, com o vencedor deste confronto, a sagrar-se Campeão; 

d) Os vencidos de a) e b), não se defrontam, pelo que a 3.ª e a 4.ª posições da Classificação 

Final, são definidas, tendo em conta a ordem classificativa da 1.ª Fase da prova. 
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A 1.1.4 – No Playoff, as equipas são consideradas vencedoras, quando alcançarem 2 (dois) 

triunfos, nos 3 (três) encontros possíveis. 

 A 1.1.5 – A ordem de disputa do Playoff, é a seguinte: 

a) O primeiro encontro em “casa” do clube pior classificado; 

b) O segundo encontro em “casa” do clube melhor classificado; 

c) O terceiro encontro, se necessário, tem lugar na “casa” do clube melhor classificado; 

A 1.1.6 – Os 2 (dois) últimos classificados da 1.ª Fase, descem automaticamente à 2.ª Divisão, na 

época seguinte. 

A 1.1.7 – As vagas deixadas pelos clubes despromovidos são preenchidas pelos 2 (dois) primeiros 

classificados do Campeonato Distrital da 2.ª Divisão. 

A 1.1.8 – Em caso de desistência, ou pena com baixa de divisão de qualquer clube, essa vaga é 

preenchida por um dos clubes despromovidos, seguindo-se sempre a ordem classificativa. 

A 1.1.9 – Se for necessário ir mais longe no preenchimento das vagas, recorre-se por ordem de 

classificação, aos melhores da 2.ª Divisão. 

A 1.1.10 – Na eventualidade de existirem clubes eliminados por falta de comparência, no decorrer 

do campeonato, estes são considerados últimos classificados, e descem automaticamente de 

divisão, independentemente do seu número. 

A 1.1.11 – O sistema de jogo a utilizar é o “French/Brazilian”  

PARTIDA ORDEM 
1 A x X 

2 B x Y 

3 C x Z 

4 A x Y 

5 B x X 

A 1.1.12 – A ATML, atribui os seguintes prémios: 

a) Taça ou Troféu, para a equipa vencedora; 

b) Taça ou Troféu, para a equipa segunda classificada. 

II Divisão – Seniores Masculinos 

A 1.2.1 – Este campeonato será disputado preferencialmente, por 10 (dez) equipas. No entanto 

pode comportar eventualmente, mais equipas. 

A 1.2.2 – Se se verificar a inscrição de mais de 10 (equipas), na 1.ª Fase, os participantes são 

divididos por duas zonas (A e B), e defrontam-se no sistema de poule a duas voltas, disputadas 

alternadamente nas mesas dos clubes participantes; 

A 1.2.3 – Caso o campeonato venha a comportar apenas 10 (dez) participantes, o mesmo 

desenrola-se de acordo com os pontos, A 1.1.2 | A 1.1.3 | A 1.1.4 e A 1.1.5 

A 1.2.4 – No caso do campeonato se desenrolar de acordo com o ponto A 1.2.2, a 2.ª Fase, tem o 

seguinte enquadramento: 

– Sistema de Playoff, entre os 2 (dois) primeiros classificados, de cada uma das séries da 1.ª Fase 

(A e B).  
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A 1.2.5 – O Playoff, será disputado da seguinte forma: 

 

a) O 1.º classificado da série A, defronta o 2.º classificado da série B, ao melhor de 3 (três) 

encontros; 

b) O 1.º classificado da série B, defronta o 2.º classificado da série A, ao melhor de 3 (três) 

encontros; 

c) Os vencedores de a) e b), defrontam-se na final, igualmente ao melhor de 3 (três) 

encontros, com o vencedor deste confronto, a sagrar-se Campeão Distrital da 2.ª 

Divisão; 

d) Os vencidos de a) e b), defrontam-se em apenas um encontro realizado em mesa neutra, 

ou neutralizada, para apuramento das 3.ª e a 4.ª posições da Classificação Final. 

e) As restantes posições da classificação final, são definidas em apenas um encontro 

realizado em mesa neutra, ou neutralizada, reunindo os terceiros classificados de ambas 

as séries da 1.ª Fase; os quartos, e assim sucessivamente. 

A 1.2.6 – No Playoff, as equipas são consideradas vencedoras, quando alcançarem 2 (dois) 

triunfos, nos 3 (três) encontros possíveis. 

 A 1.2.7 – A ordem de disputa do Playoff, é a seguinte: 

a) O primeiro encontro em “casa” do clube pior classificado; 

b) O segundo encontro em “casa” do clube melhor classificado; 

c) O terceiro encontro, se necessário, tem lugar na “casa” do clube melhor classificado; 

A 1.2.8 – Os 2 (dois) primeiros classificados, ascendem automaticamente à 1.ª Divisão, na época 

seguinte. 

A 1.2.9 – Os 2 (dois) últimos classificados, descem automaticamente à 3.ª Divisão, na época 

seguinte, caso a mesma se realize. 

A 1.2.10 – As vagas deixadas pelos clubes despromovidos são preenchidas pelos 2 (dois) primeiros 

classificados do Campeonato Distrital da 3.ª Divisão, caso o mesmo se realize. 

A 1.2.11 – Em caso de desistência, ou pena com baixa de divisão de qualquer clube, essa vaga é 

preenchida por um dos clubes despromovidos, seguindo-se sempre a ordem classificativa. 

A 1.2.12 – Se for necessário ir mais longe no preenchimento das vagas, recorre-se por ordem de 

classificação, aos melhores da 3.ª Divisão, caso a mesma tenha sido realizada. 

A 1.2.13 – Na eventualidade de existirem clubes eliminados por falta de comparência, no decorrer 

do campeonato, estes são considerados últimos classificados, e descem automaticamente de 

divisão, independentemente do seu número. 

A 1.2.14 – O sistema de jogo a utilizar é o “French/Brazilian”  

PARTIDA ORDEM 
1 A x X 

2 B x Y 

3 C x Z 

4 A x Y 

5 B x X 

A 1.2.15 – A ATML, atribui os seguintes prémios: 

c) Taça ou Troféu, para a equipa vencedora; 

d) Taça ou Troféu, para a equipa segunda classificada. 
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III Divisão – Seniores Masculinos 

A 1.3.1 – Este campeonato será disputado por um mínimo de 6 (seis) equipas. 

A 1.3.2 – O campeonato realiza-se da seguinte forma: 

– Sistema de poule a duas voltas, disputadas alternadamente nas mesas dos clubes participantes; 

A 1.3.3 – Os 2 (dois) primeiros classificados ascendem automaticamente à 2.ª Divisão, na época 

seguinte. 

A 1.3.4 – Na eventualidade de existirem clubes eliminados por falta de comparência, no decorrer 

do campeonato, estes são considerados últimos classificados. 

A 1.3.5 – O sistema de jogo a utilizar é o “French/Brazilian”  

PARTIDA ORDEM 
1 A x X 

2 B x Y 

3 C x Z 

4 A x Y 

5 B x X 

A 1.3.6 – A ATML, atribui os seguintes prémios: 

e) Taça ou Troféu, para a equipa vencedora; 

f) Taça ou Troféu, para a equipa segunda classificada. 

 

NOTA IMPORTANTE: Neste “ano zero” da implementação deste sistema competitivo, as equipas 

participantes são colocadas nas diferentes divisões, de acordo com a avaliação prévia, de uma comissão 

de três elementos da ATML, que vai procurar ter como base um critério, o mais objetivo possível, pelo 

que se revela absolutamente imperioso, que no ato de inscrição, cada equipa, indique os nomes dos 

atletas que a vão integrar, utilizando para tal o “Boletim de Inscrição” que enviamos em anexo. 

MOMENTO DATA 

Abertura Inscrições De imediato 

Fecho Inscrições 12 Outubro 2020 

Sorteio 14 Outubro 2020 

Início da Competição 19 Outubro 2020 

 

5.- CIRCUITO MINI POP 2020-2021 

Mais uma vez, a ATML, prosseguindo o seu objeto, vai procurar 

promover o ténis de mesa, utilizando como veículo, o 

Circuito Mini Pop, evento destinado a novos praticantes, 

ainda sem vínculo à estrutura federada. Neste 

momento e tendo em conta as muitas dificuldades 

existentes e já referidas, foram definidos quatro 

momentos para realização das primeiras quatro etapas, que 

passamos a indicar: 
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MÊS DATA ETAPA ESCALÃO INÍCIO LOCAL 

Setembro 
Sábado 26 

1 
I e II 9,00 h e 14,30 h 

ATML 
Domingo 27 III 9,00 h 

Outubro 
Sábado 17 

2 
I e II 9,00 h e 14,30 h A indicar 

Domingo 18 III 9,00 h A indicar 

Novembro 
Sábado 14 

3 
I e II 9,00 h e 14,30 h A indicar 

Domingo 15 III 9,00 h A indicar 

Dezembro 
Sábado 5 

4 
I e II 9,00 h e 14,30 h A indicar 

Domingo 6 III 9,00 h A indicar 

 

ESCALÃO  IDADE LIMITE ATÉ 31 DEZEMBRO 2020 

I Nascidos em 2011, ou depois 

II Nascidos em 2009 e 2010 

III Nascidos em 2006, 2007 e 2008 

 

Os clubes interessados em acolher qualquer das etapas sem local indicado, podem 

candidatar-se, utilizando para tal, o “Boletim de Candidatura”, que enviamos em anexo, 

que deve ser remetido depois de preenchido, até ao próximo dia 24 de Agosto, para: 

torneiosatml@gmail.com 

 

6.- TABELA DE ENCARGOS 2020-2021 

Em anexo, enviamos o documento, que incluí escalões etários para a corrente época. 

 

7.- NORMAS GENÉRICAS A OBSERVAR PARA TODAS AS COMPETIÇÕES ATML 

1. Todos os encontros são realizados sem a presença de público. Em encontros de equi-
pas, apenas podem marcar presença, os três atletas de cada equipa (máximo permi-
tido), um treinador e um delegado, desde que inscritos na plataforma fptm. 

2. No Circuito Mini Pop, os únicos acompanhantes permitidos dos atletas, são por clube, 
um treinador, e um delegado. 

3. Todos os atletas, devem apresentar-se já equipados, procedendo apenas à troca de 
calçado no local. 

4. As regras de etiqueta respiratória, lavagem frequente das mãos e de distanciamento 
terão de ser obrigatoriamente respeitadas. 

5. No local das competições, deve existir sempre uma solução de álcool gel, à disposição 
dos intervenientes. 

6. O uso de máscara é obrigatório de forma permanente, exceção ao ato de jogar. 

7. Os árbitros (os próprios intervenientes nas partidas) obrigatoriamente apresentam-se 
de máscara. 

8. O local de jogo e os equipamentos necessários à prática, tem de ser alvo de higieniza-
ções sucessivas, após cada utilização 

9. Sempre que seja(m) emanada(s) nova(s) norma(s) ou orientação, quer pelo governo, 
quer pelas autoridades sanitárias, a(s) mesma(s) entra(m) de imediato em vigor. 

mailto:torneiosatml@gmail.com
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A Direção 

 

 

 

Lisboa, 3 de Agosto de 2020 

Em anexo: Ficha de Filiação Anual de Clube | Regulamento da Taça de Lisboa | Boletim 

de Inscrição Taça de Lisboa e Campeonatos Distritais de Seniores | Boletim de Inscrição 

Circuito Mini Pop | Boletim de Candidatura Acolhimento Circuito Mini Pop | Boletim de 

Encontro (sistema French/Brazilian) | Tabela de Encargos ATML 2020-2021 | 

 


