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Introdução 
 

Identificando lacunas competitivas para públicos diversos, importantes, e também 
eles potenciais apaixonados pela nossa atividade, a Direção e o Conselho Estratégico de 
Apoio da Associação de Ténis de Mesa de Lisboa (ATML), decidiu esta temporada voltar a 
realizar um conjunto de eventos integrados no Circuito Humberto Gaspar - “Mini Pop”.  
 

Competições autónomas, as diferentes etapas do Circuito, pontuam, no entanto, 
para um Ranking, que ditará no final um conjunto de vencedores para os diferentes escalões 
em competição. As etapas “Mini Pop”, visam acima de tudo, contribuir para o 
desenvolvimento do Ténis de Mesa jovem, no distrito de Lisboa, proporcionando mais um 
conjunto de oportunidades de divertimento assumindo uma prática de vida saudável. 

 
Regulamento 

 

Competição de Singulares 
 

Art.º 1º - A Associação de Ténis de Mesa de Lisboa (ATML) leva a efeito ao longo da 
temporada de 2021-2022, um conjunto de torneios, adiante designados por Etapas, que se 
encontram integrados, no denominado Circuito Humberto Gaspar - “Mini Pop”. 
 

 
Art.º 2º - Cada Etapa, é composta por dois escalões autónomos de competição, e 

disputa-se, sempre que possível, por género, de acordo com o quadro seguinte: 

ESCALÃO IDADE 

I Nascidos em 2012, ou depois 
II Nascidos em 2010 e 2011 

 

 
Art.º 3º - Sempre que num determinado escalão, não se verifique a inscrição de pelo 

menos três jovens, não se realiza a competição, sendo os jovens integrados no escalão 
etário mais “próximo”. 

 
Art.º 4º - Em cada uma das etapas do Circuito Humberto Gaspar “Mini Pop”, podem 

inscrever-se atletas federados (apenas de primeiro ano), ou não federados, em 
representação de clubes, escolas, outras entidades, ou ainda, a título individual. As 
inscrições são gratuitas. A inclusão nos diferentes escalões etários, faz-se com a 
apresentação do Documento de Identificação. 

  
Art.º 5º - Sempre que o número de inscritos o permita, as diferentes competições 

são sempre realizadas utilizando o sistema misto (grupos e KO). As partidas são realizadas 
“ao melhor de três”. 

 
Art.º 6º - Em cada uma das etapas do Circuito e por escalão etário, são atribuídos a 

título de prémio, um Diploma de Participação, que inclui a classificação final obtida. 



Art.º 7º - Todos os jovens no início da sua participação, arrancam com um bónus em 

termos de Ranking de 20 pontos. Em cada uma das etapas do Circuito e por escalão etário, 

são atribuídos os seguintes pontos para o Ranking do Circuito: 

CLASSIFICAÇÃO PONTOS CLASSIFICAÇÃO PONTOS 

1.º 110 5.º 50 

2.º 90 6.º 40 

3.º 70 7.º 30 

4.º 60 8.º 20 

Por participação, todos os jovens somam 10 pontos 

Todas as vitórias alcançadas em partidas efetivamente realizadas, 
garantem 5 pontos. 

Todas as derrotas averbadas em partidas efetivamente realizadas, 
garantem 1 ponto. 

Art.º 8º - No Final do Circuito, aos três primeiros classificados de cada escalão, são 
atribuídas Troféus. 

  
Art.º 9º - Todas as partidas serão disputadas sob as Regras Oficiais do Ténis de Mesa. 
  
Art.º 10º- Os jovens devem apresentar-se junto da respetiva mesa de jogo à hora 

marcada, sendo apenas admitida uma tolerância de 2 (dois) minutos, finda a qual é marcada 
falta de comparência ao(s) jogador(es) ausente(s). 

 
§ 1º: Quando à hora marcada para o início de uma partida a mesa ainda se encontrar 

ocupada, os jovens devem aguardar junto a ela que fique livre, ocupando-a de imediato, 
não sendo neste caso admitida qualquer tolerância. 

  
§ 2º: Não existe qualquer período de aquecimento antes do início das partidas, 

sendo apenas concedidos 2 (dois) minutos, após a hora marcada, para adaptação à mesa e 
à bola de jogo. 

 
§ 3º: A bola a utilizar deve ser branca e de plástico, aprovada pela ITTF, sendo 

fornecida pelos participantes. 

Calendário das Etapas: 

DATA FECHO INSCRIÇÕES 

24 outubro 2021 20 outubro 2021 

31 outubro 2021 27 outubro 2021 

28 novembro 2021 24 novembro 2021 

19 dezembro 2021 15 dezembro 2021 

16 janeiro 2022 12 janeiro 2022 

30 janeiro 2022 26 janeiro 2022 

20 fevereiro 2022 16 fevereiro 2022 

20 março 2022 16 março 2022 

Os interessados em acolher etapas (clubes e escolas) do Circuito, podem apresentar 

a sua candidatura, preenchendo impresso próprio, que deve ser enviado para 

torneiosatml@gmail.com , até ao próximo dia 30 de setembro de 2021. 

 

A Direção e o Conselho Estratégico de Apoio da ATM Lisboa 

 

Lisboa, 21 de julho de 2021 
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