ASSOCIAÇÃO DE TÉNIS DE MESA DE LISBOA

COMUNICADO N.º 27

2020-2021

1.- CAMPEONATOS DISTRITAIS DE EQUIPAS SENIORES MASCULINOS: EVENTUAL
RETOMA COMPETITIVA
No quadro de evolução da pandemia de Covid-19, e face aos sinais públicos difundidos
pelas estruturas competentes (Presidente da República, Governo, autoridades sanitárias
e especialistas), é expetável uma futura abertura das restrições impostas pelas
sucessivas renovações do estado de emergência, que vem vigorando no país.
Neste contexto, e caso o melhor cenário se venha a concretizar, é importante uma
resposta proativa que permita a reabertura da atividade competitiva, pelo que decorreu
na última semana um inquérito a todos os clubes participantes, cuja primeira questão
era a seguinte:
- Pretende que o seu clube venha a retomar a prática competitiva, logo que tal seja autorizado, pelas
autoridades competentes?

A resposta a esta questão foi inequívoca, e 96,8% do total das equipas participantes
(31), optaram por responder SIM. Apenas se verificou um NÃO (Real Mafra Sport Clube
– 3.ª Divisão).
Perante esta realidade, foi decidido proceder a um reagendamento (provisório) dos
encontros a realizar, apontando-se a semana que inicia a 5 de abril próximo, como ponto
de partida para uma maratona de 205 encontros das fases regulares, que permitam a
conclusão dos três campeonatos em apreço. Para o sucesso deste objetivo, importante
entre outras coisas, para o equilíbrio da saúde de todos, será mais uma vez, decisivo o
contributo dos envolvidos, na observância rigorosa das normas sanitárias em vigor, tal
como de resto tem acontecido neste cenário de pandemia.
Chamamos desde já a atenção para a necessidade de examinarem atentamente os
quadros de reagendamento competitivo, que podem conter erros, dada a natureza e
complexidade do trabalho realizado (com muito “copy”, “paste”), comunicando de
imediato, qualquer lapso, para: torneiosatml@gmail.com
Na definição do reagendamento efetuado, não foi considerada a possibilidade de
realização de encontros em “ambiente pavilhão”, pois pese embora a ATML, tivesse
oportunamente reservado espaços e datas para o efeito, e depois de os mesmos terem
sido confirmados pelas entidades gestoras dos espaços, vieram a ser anulados pelos
mesmos.
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Mais se informa que na eventual retoma competitiva, e por definição, não são
permitidas alterações às datas propostas, sob pena, da gestão dos quadros se tornar
impossível. No entanto, e no que diz respeito aos horários, os mesmos podem ser
alterados, desde que os clubes envolvidos concordem e a ATML, seja disso informada
com a antecedência devida.
Mais uma vez se sublinha o caráter provisório dos quadros de reagendamento de
encontros, que se enviam em anexo, e que serão confirmados, ou não, em novo
comunicado, logo que as autoridades competentes assim o permitam.
2.- CAMPEONATO DISTRITAL DE EQUIPAS SENIORES FEMININOS
Para este quadro competitivo e visando a sua eventual conclusão, será seguido o mesmo
procedimento adotado para a competição masculina, pelo que ainda esta semana, será
enviado questionário, a todos os clubes participantes.
3.- CAMPEONATOS DISTRITAIS DE EQUIPAS E SINGULARES JOVENS
Depois de já ter sido realizado o Campeonato Distrital de Equipas Cadetes Masculinos,
e de não se ter verificado o número mínimo de clubes inscritos na vertente feminina, é
intenção da ATML, levar a efeito, caso as condições sanitárias e legais o permitam, os
restantes campeonatos distritais de equipas, bem como os de singulares.
Assim solicitamos às equipas que realizaram a sua inscrição, e que se indicam no quadro
abaixo, que confirmem a sua inscrição, até ao próximo dia 23 de fevereiro, enviando
email, para: torneiosatml@gmail.com
JUNIORES MASCULINOS
ACDR D. Carlos I – Clube Top Spin
Sporting Clube Torres
Sporting Clube Portugal
Boa Hora Futebol Clube “A”
Boa Hora Futebol Clube “B”

INFANTIS MASCULINOS
ACDR D. Carlos I – Clube Top Spin
Sporting Clube Alenquer

INICIADOS MASCULINOS
ACDR D. Carlos I – Clube Top Spin
Sport Lisboa Benfica

A inscrição de novas equipas é possível, bastando para tal enviar até ao próximo dia 23
de fevereiro, email, para: torneiosatml@gmail.com
No que respeita aos campeonatos de singulares – Juniores, Cadetes, Infantis e Iniciados,
quem pretenda participar, deve igualmente enviar inscrição até ao próximo dia 23 de
fevereiro, enviando email, para: torneiosatml@gmail.com
A Direção

Lisboa, 17 de fevereiro de 2021
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