ASSOCIAÇÃO DE TÉNIS DE MESA DE LISBOA

COMUNICADO N.º 17

2020-2021

1.- CAMPEONATOS DISTRITAIS DE EQUIPAS SENIORES: SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA
ATIVIDADE/ADIAMENTO DE ENCONTROS
Na sequência de um evento ocorrido no âmbito da pandemia em curso, no seio
do n/filiado Câmara Lisboa Clube, o mesmo, decidiu suspender a atividade até ao final
do corrente mês, solicitando o adiamento dos seus compromissos competitivos neste
hiato de tempo, ao que a direção da ATM Lisboa, em defesa primeira da saúde pública,
como é seu dever, anuiu.
Assim, os encontros abaixo indicados são adiados, para datas a acordar entre os clubes
envolvidos, que terão de ser comunicadas em tempo útil à ATML:
1.ª Divisão
1-5
6-1

CÂMARA LC “B”
CDR ARRUDENSE

x
x

SC TORRES “B”
CÂMARA LC “B”

17 Nov 2020

20,30

26 Nov 2020

21,00

adiado
adiado

x

CLUBE RC QUINTA LOMBOS

26 Nov 2020

20,30

adiado

x
x
x

GRUPO DESPORTIVO PIRESCÔXE “C”

19 Nov 2020

20,30

CÂMARA LISBOA CLUBE “E”
CÂMARA LISBOA CLUBE “D”

25 Nov 2020

20,00

24 Nov 2020

20,30

adiado
adiado
adiado

2.ª Divisão
10-8

CÂMARA LISBOA CLUBE “C”

3.ª Divisão
1-5
9-12

6-1

CÂMARA LISBOA CLUBE “D”
GRUPO E OS ECONÓMICOS
SPORTING CLUBE VINHENSE

Ainda no âmbito dos efeitos da pandemia, também a equipa “C” do Grupo Desportivo
Pirescôxe, a militar na 3.ª Divisão, decidiu suspender a atividade e solicitar o adiamento
dos seus encontros até final do ano.
Neste âmbito, estes clubes/equipas, juntam-se ao GDE BPI, Sporting Clube Rio
Seco/BPI, GDBV Alverca, e Real Mafra Sport Clube.
Ciente da complexidade que o momento encerra, e com a saúde pública como primeira
preocupação, a direção da ATML, reconhece, no entanto, que se torna ingovernável
neste contexto, a gestão dos quadros competitivos em curso.
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Assim, decidiu promover um inquérito de resposta anónima, que integrou as seguintes
questões:
1. Tendo em conta a atual situação pandémica, o seu clube, encontra-se disposto a
dar continuidade ao Calendário de Encontros, que se encontra em vigor?
2. Concorda com a interrupção da competição no período compreendido entre 23 de
Novembro de 2020 e 10 de Janeiro de 2021, retomando eventualmente a competição a partir da jornada prevista para a semana de 11 a 15 de Janeiro de 2021?
O resultado deste inquérito é muito esclarecedor, se tivermos em conta a resposta à
primeira questão, uma vez que 93,3% das respostas, apontam no sentido de “dar
continuidade ao Calendário de Encontros, que se encontra em vigor”.

Face às atuais evidências: o ténis de mesa, é considerado pela Direção Geral de
Saúde, como modalidade de baixo risco, e ao suporte jurídico-legal existente que
permite a prática competitiva da atividade, bem como à observância rigorosa das
orientações emanadas pela DGS, e enquanto não se verificar alteração deste
contexto, decidiu a direção da ATML, o seguinte:
1. Dar continuidade ao Calendário de Encontros, que se encontra em vigor.
2. Solicitar a todos os clubes/equipas, que se encontram com a atividade suspensa,
que comuniquem até ao próximo dia 21 de Dezembro de 2020, se pretendem
retomar a prática competitiva, ou se pelo contrário, desistem da sua participação
na competição onde se encontram inseridos, enviando para tal email, para:
torneiosatml@gmail.com dando conta da sua decisão.
3. Solicitar ainda a todos os clubes/equipas, que se encontram com a atividade
suspensa, e que pretendam retomar a prática competitiva, que agilizem
contatos com as equipas opositoras, no sentido de encontrar com celeridade
datas para recuperação dos encontros em atraso, informando disso a ATML.

2.- CAMPEONATOS DISTRITAIS DE EQUIPAS SENIORES: ADIAMENTO DE ENCONTROS
NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19
A partir desta data, apenas serão aceites, em regime de exceção, pedidos de alteração
dos encontros, relativos a todas as Divisões, em que uma das equipas tenha,
comprovadamente, 50% dos seus atletas elegíveis para participar na divisão em que
se encontrem inscritas, de baixa médica ou em confinamento obrigatório no contexto
da pandemia Covid-19.
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No sentido de dar cumprimento a esta norma, a ATML, solicita a todos os clubes
participantes nos Campeonatos Distritais que sejam indicados, até ao próximo dia 25
de Novembro de 2020, quais os atletas que ficarão alocados às suas equipas para
efeito de cumprimento desta regra. A informação deve ser enviada por email, para o
seguinte endereço de correio eletrónico: torneiosatml@gmail.com

3.- CAMPEONATO DISTRITAL DE EQUIPAS JUNIORES
Decorrem neste momento conversações no sentido de promover a realização deste
evento, na região de Torres Vedras, no próximo dia 6 de Dezembro (domingo). Logo que
seja confirmada a possibilidade, daremos disso conta. No setor feminino, o evento não
terá lugar, uma vez que apenas contou com a inscrição de dois clubes.

A Direção

Lisboa, 20 de Novembro de 2020
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