ASSOCIAÇÃO DE TÉNIS DE MESA DE LISBOA

COMUNICADO N.º 13

2020-2021

1.- COMPETIÇÕES DISTRITAIS EM CURSO
Face à evolução do quadro pandémico que assola os tempos difíceis que vamos
vivendo, vem a Direção reiterar que em todos os momentos alinhará a sua posição,
como não poderia deixar de ser, pelas decisões das autoridades sanitárias, e do governo.
Neste contexto, as competições em curso, vão prosseguir, chamando, no
entanto, desde já a atenção para o seguinte:
- Necessidade de reforçar todos os cuidados já anteriormente divulgados para o
enquadramento da prática em ambiente seguro, nomeadamente: controlo de
temperatura, o uso obrigatório de máscara (exceção ao ato de prática), obrigatoriedade
de observar distanciamento social, observância da etiqueta respiratória, lavagem
frequente das mãos com água e sabão e sua desinfeção com solução de base alcoólica,
e desinfeção sucessiva de todos os equipamentos utilizados.
Deixamos ainda claro, que é n/entendimento que as eventuais decisões tomadas
pelos clubes n/filiados são sempre soberanas, em nome da defesa da saúde pública, pelo
que procuraremos sempre que possível atender a eventuais alterações relativamente
aos calendários já divulgados.

2.- CAMPEONATO DISTRITAL DE SENIORES MASCULINOS – 1.ª DIVISÃO e 2.ª DIVISÃO
De acordo, com a posição assumida pelo Grupo Desportivo dos Empregados do
BPI, que solicitou à ATML, “a suspensão temporária da nossa participação a nível
competitivo”, informamos que os encontros deste clube referentes ao mês de
Novembro, e abaixo indicados, são adiados para datas a acordar posteriormente com os
clubes opositores.
1.ª Divisão
2.ª Jornada – SC Torres “B” x GDE BPI “A” – 30 Outubro
3.ª Jornada – GDE BPI “A” x CDR Arrudense – 2 Novembro
4.ª Jornada – Boa Hora FC “B” x GDE BPI “A” – 12 Novembro
5.ª Jornada – A Estrelas Cacém “A” x GDE BPI “A” – 20 Novembro
6.ª Jornada – GDE BPI “A” x Clube Top Spin “B” – 23 Novembro
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2.ª Divisão
3.ª Jornada – GD Pirescôxe “B” x GDE BPI “B” – 6 Novembro
4.ª Jornada – GDE BPI “B” x Mafra Academia “A” – 11 Novembro
5.ª Jornada –GDE BPI “B” x Câmara Lisboa Clube “C” – 18 Novembro
6.ª Jornada – D Monte Real “B” x GDE BPI “B”– 27 Novembro
3.- CAMPEONATO DISTRITAL DE SENIORES MASCULINOS – 2.ª DIVISÃO
Igualmente no atual quadro de pandemia, o CCD Siemens, comunicou à ATML e
ao CCR Quinta Lombos, a sua indisponibilidade para marcar presença no encontro da 3.ª
jornada, pelo que o mesmo é adiado para data a acordar entre os dois clubes, e a
comunicar à ATML. O CCD Siemens, irá avaliar caso a caso, a sua presença nas restantes
jornadas da competição, dando conta aos clubes seus opositores e à ATML, da
necessidade de proceder a eventuais novos adiamentos.
4.- CAMPEONATO DISTRITAL DE SENIORES MASCULINOS – 3.ª DIVISÃO
Também neste quadro competitivo, o Real Mafra Sport Clube, promoveu a
“suspensão das atividades pelo menos até ao final do ano civil” e solicitou “que os jogos
sejam adiados”, ao que a ATML, anuiu, ficando para já os encontros abaixo indicados,
adiados, sendo eventualmente, posteriormente remarcados após acordo com os clubes
opositores, e comunicação atempada à ATML.
3.ª Jornada - Real Mafra SC x GD Pirescôxe "C" - 4 Novembro
4.ª Jornada - SC Vinhense x Real Mafra SC - 10 Novembro
5.ª Jornada - Real Mafra SC x B São João AC "B" - 18 Novembro
6.ª Jornada - A Estrelas Cacém "B" x Real Mafra SC - 26 Novembro
7.ª Jornada - Real Mafra SC x GE Os Económicos - 2 Dezembro
8.ª Jornada - Câmara LC "E" x Real Mafra SC - 10 Dezembro
5.- COMPETIÇÕES JOVENS
Oportunamente, e em função da evolução do quadro pandémico, traremos ao
V/conhecimento, novidades sobre este particular.

A Direção

Lisboa, 2 de Novembro de 2020
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