ASSOCIAÇÃO DE TÉNIS DE MESA DE LISBOA

COMUNICADO N.º 0302021

2020-2021

Após mais uma renovação do estado de emergência, em vigor no país até ao próximo
dia 31 do corrente, que impõe a manutenção do “dever geral de confinamento” e da
“proibição de circulação entre concelhos até à Páscoa”, o governo deu a conhecer o
Plano de Desconfinamento progressivo, que prevê a retoma das atividades suspensas.
No caso do desporto, e em particular do ténis de mesa – modalidade individual de
baixo risco - o plano indica o próximo dia 5 de abril, como data da reabertura da
atividade, pelo que no âmbito da retoma competitiva, estamos em condições de
divulgar agora a calendarização das diferentes competições de gestão ATML.

1.- CAMPEONATOS DISTRITAIS DE EQUIPAS SENIORES MASCULINOS
COMPETIÇÃO

INÍCIO RETOMA

INÍCIO 2.ª FASE

1.ª Divisão
2.ª Divisão
3.ª Divisão

17 abril 2021
16 abril 2021
15 abril 2021

Semana de 26 abril a 1 de maio 2021
Semana de 31 maio a 5 junho 2021
Semana de 3 a 8 de maio 2021

Notas de esclarecimento:
1) no Comunicado 0292021, foi referido no que diz respeito ao inquérito realizado,

a propósito da escolha das opções propostas (A e B), que o GDBV Alverca, “não
respondeu”, pelo que nos cumpre esclarecer, que o clube em questão respondeu
efetivamente ao inquérito, não tendo, no entanto, indicado nenhuma das
opções propostas, por não concordar com a calendarização apresentada.
2) A calendarização hoje divulgada para o campeonato da 2.ª divisão, resulta de
uma proposta enviada pelo GDBV Alverca.
3) Os calendários de encontros, para cada uma das três divisões, seguem em anexo.

2.- CAMPEONATO DISTRITAL DE EQUIPAS SENIORES FEMININOS
A retoma desta competição, está agendada para o próximo dia 21 de abril. O Calendário
dos encontros a realizar, segue em anexo.
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3.- CAMPEONATOS DISTRITAIS DE EQUIPAS JOVENS
Englobado no programa de retoma competitiva, resultante do Plano de
Desconfinamento progressivo, divulgado pelo governo, encontram-se já calendarizados
os Campeonatos Distritais de Equipas, para os escalões Sub 12 e Sub 19, masculinos, que
vão ter lugar entre os dias 9 e 16 de maio próximo. O primeiro destes campeonatos
decorre nas instalações da ATML, o segundo, vai ocorrer nas salas dos clubes
participantes. Em anexo, segue o respetivo Calendário de Encontros.
4.- BOLA A UTILIZAR NA RETOMA COMPETITIVA PARA TODAS AS COMPETIÇÕES SOBRE
A RESPONSABILIDADE DA ATML
Neste momento de retoma competitiva, informam-se todos os participantes nos
diferentes quadros, que a bola a utilizar tem obrigatoriamente que ser branca, de
40mm e de plástico, encontrando-se homologada pela Federação Internacional (ITTF).
É fornecida pelos concorrentes, que previamente devem acordar qual a marca a
utilizar. Caso as equipas em confronto apresentem bolas de marca diferente e não
cheguem a acordo, quanto à que vão utilizar, a decisão é realizada por sorteio.
5.- ALTERAÇÕES ÀS DATAS DE CALENDÁRIO DAS COMPETIÇÕES
Após a divulgação dos Calendários de Encontros, das diferentes competições, hoje
realizada, apenas serão permitidas alterações (antecipações, ou adiamentos), desde que
as mesmas tenham o acordo dos intervenientes, sejam comunicadas atempadamente à
ATML, e sejam remarcadas para a mesma semana, da data originalmente definida.
6.- NORMAS DE SEGURANÇA SANITÁRIA A OBSERVAR NA RETOMA COMPETITIVA
1) Todos os encontros são realizados, observando obrigatoriamente todas as
normas em vigor, definidas pelo governo, e pelas autoridades de Saúde, para o
atual contexto sanitário.
2) Cada entidade onde são realizados os encontros, tem de possuir
obrigatoriamente um “Plano de Contingência”.
3) Na entrada das instalações onde se realizam os encontros, tem de ser realizado
o controlo de temperatura corporal.
4) Na entrada das instalações onde se realizam os encontros, tem de estar
disponível a “Folha de Registo de Presenças”, onde são identificados todos os
intervenientes, com nome, contato telefónico, endereço de correio eletrónico,
hora de entrada e saída, e rúbrica do próprio.
5) Não é permitida a presença de público. Apenas podem marcar presença, os três
atletas de cada equipa (máximo permitido), um treinador e um delegado, desde
que inscritos na plataforma fptm.
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6) No decorrer das partidas, não existe troca de lado, mantendo-se os atletas
sempre do mesmo lado.
7) Não são permitidas saudações “físicas”, entre os intervenientes.
8) Todos os atletas, devem apresentar-se já equipados, procedendo apenas à troca
de calçado no local de realização dos encontros.
9) As regras de etiqueta respiratória, lavagem frequente das mãos e
distanciamento social, terão de ser obrigatoriamente respeitadas.
10) No local tem de existir obrigatoriamente, uma solução de álcool gel, à disposição
de todos os intervenientes.
11) O uso de máscara é obrigatório de forma permanente, exceção ao ato de jogar.
12) Os árbitros (os próprios intervenientes nas partidas) obrigatoriamente
apresentam-se de máscara.
13) O local de jogo e os equipamentos necessários à prática, tem de ser alvo de
higienizações sucessivas, após cada jogo, sendo este procedimento da
responsabilidade da equipa visitada.

NOTA IMPORTANTE: Solicita-se uma leitura atenta dos Calendários enviados em anexo,
no sentido de procurar eventuais erros, que se detetados, devem ser de imediato
comunicados para: torneiosatml@gmail.com
Confirmando-se a melhor expetativa relativamente à ratificação da abertura da
atividade, e posterior retoma em ambiente de treino e competição, a direção da ATML,
apela a um rigoroso cumprimento de todas as normas sanitárias e legais em vigor, no
sentido de todos contribuirmos de forma ativa e responsável, na luta contra a terrível
pandemia que assola o mundo há já mais de um ano. Mais uma vez, contamos com
todos. “Vamos Praticar Seguro”.
A Direção

Lisboa, 15 de março de 2021
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