ASSOCIAÇÃO DE TÉNIS DE MESA DE LISBOA

COMUNICADO N.º 3

2020-2021

1.- REUNIÃO DE 27 DE AGOSTO
Teve lugar no passado dia 27 de Agosto, nas instalações da ATML, uma reunião
de agentes desportivos (representantes dos clubes filiados), que se revelou bastante
participada e decorreu de acordo com a seguinte ordem de trabalhos:
1.
2.

Análise comparativa das épocas 2018-2019 x 2019-2020
Época de 2020-2021: um contexto diferente, uma abordagem diferente

Na sequência da sessão de trabalho e conforme comunicado, enviamos em
anexo, no sentido de eventualmente facilitar a adaptação de cada um dos clubes ao
atual contexto pandémico, e em versão editável, os seguintes documentos:
- Plano de Contingência Interno.
- Regime de Utilização das Instalações.
- Registo Diário de Presenças (quer em contexto de treino, quer em contexto
competitivo).
- Termo de Responsabilidade Individual (este documento quando diga respeito
a indivíduos menores de idade, deve ser assinado pelo encarregado de educação).
Refira-se que este documento deve ser considerado para efeitos de inscrição,
colocando-o no portal fptm, ou enviando digitalização em pdf, para:
torneiosatml@gmail.com
Em versão pdf, enviamos igualmente os seguintes documentos:
- Circuitos Internos (apenas para servir de modelo, uma vez que esta realidade é
naturalmente diferente de clube para clube).
- Orientação n.º 14 da Direção Geral de Saúde, de 21 de Março de 2020 –
“Limpeza e desinfeção de superfícies em estabelecimentos de atendimento ao público
ou similares”.
- Orientação n.º 30 da Direção Geral de Saúde, de 29 de Maio de 2020 – “COVID19: Atividade Física e Desporto. Espaços de Prática de Exercício Físico e Desporto, e
Competições Desportivas de Modalidades Individuais sem Contato”
- Orientação n.º 36 da Direção Geral de Saúde, de 25 de Agosto de 2020 –
“Desporto e Competições Desportivas”.
Seguem igualmente em anexo, os pdf, referentes às apresentações da reunião:
- A ATML em contexto nacional evolução comparativa 2018-2019 x 2019-2020.
- 2020-2021: um contexto diferente, uma abordagem diferente.
- Competições Distritais 2020-2021: procedimentos genéricos.
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2.- BOLA OFICIAL DE TODAS AS COMPETIÇÕES DISTRITAIS ÉPOCA 2020-2021
Para a corrente época desportiva de 2020-2021, foi decidido adotar como bola
oficial de todas as competições desportivas, promovidas pela ATML a seguinte bola:
- Andro Speedball 3 S branca 40+
Mais se informa que a referida bola, é colocada à disposição dos interessados, a um
preço de 3,50 €, por caixa de 3 unidades, beneficiando de um desconto comercial de 25%, o que
transforma o preço de custo em 2,63 €, e o custo unitário por bola, em 0,88 €.
As encomendas podem ser realizadas com Domingos Dinis – 917 207 647

3.- TAÇA DE LISBOA
Relativamente ao calendário anunciado para esta
competição, informamos que o arranque da mesma, foi atrasado
uma semana, pelo que o seu início vai ocorrer no dia 14 de
Setembro de 2020.
Por vontade maioritária dos clubes inscritos, a competição vai
decorrer nos seus espaços próprios e não integralmente como tinha sido
anunciado, nas instalações da ATML.

4.- INSCRIÇÃO DE CLUBES E AGENTES DESPORTIVOS NO PORTAL FPTM
Informamos que não serão validadas as filiações de clubes com dívidas para
com a ATML e/ou a FPTM.
5.- CAMPEONATO DISTRITAL DE EQUIPAS SENIORES FEMININOS: INSCRIÇÕES
ENCERRAM NO PRÓXIMO DIA 7 DE SETEMBRO
Procurando dar resposta a um segmento particularmente sensível da nossa
atividade – o setor feminino – e visando combater a desigualdade de género existente,
vai a ATML, na corrente época desportiva promover a realização desta prova nos moldes
e de acordo com o regulamento que passamos a transcrever abaixo. Mais se informa
que as inscrições se encontram abertas, encerrando no próximo dia 7 de Setembro,
bastando para tal, enviar email para: torneiosatml@gmail.com

CAMPEONATOS DISTRITAIS DE EQUIPAS SENIORES FEMININOS
I Divisão – Seniores Femininos
A 1.4.1 – Este campeonato será disputado, desde que se verifique pelo menos a inscrição de 3
(três) equipas.
A 1.4.2 – O campeonato compreende uma fase única:
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– Sistema de poule a três voltas, com as duas primeiras a serem disputadas alternadamente
nas mesas dos clubes participantes, e a terceira a ter lugar integralmente nas instalações da
ATML.
A 1.4.3 – O sistema de jogo a utilizar é o seguinte:
PARTIDA
1
2
3
4

ORDEM
AxX
BxY
A ou C x Y ou Z
BxX

Este sistema, permite a utilização de um mínimo de 2 jogadoras e um máximo de três.
A 1.4.4 – Todas as partidas são realizadas, e os resultados possíveis são: vitória por 4:0; vitória
por 3:1; ou empate por 2:2.
A 1.4.5 – Para efeitos de classificação, o sistema de pontuação é o seguinte:
RESULTADO
Vitória 4:0
Vitória 3:1
Empate 2:2
Derrota
Falta Comparência

PONTOS
ATRIBUÍDOS
4
3
2
1
0

A 1.4.6 – Todas as equipas que no decorrer da competição, averbem três faltas de comparência,
são eliminadas, e os resultados dos encontros realizados até então, são apagados.
A 1.4.7 – A ATML, atribui os seguintes prémios:
a) Taça ou Troféu, para a equipa vencedora;
b) Taça ou Troféu, para a equipa segunda classificada.

A Direção

Lisboa, 31 de Agosto de 2020
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