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CAMPEONATO DISTRITAL DE EQUIPAS SENIORES
REGULAMENTO
I Divisão – Seniores Masculinos
A 1.1.1 – Este campeonato será disputado por 10 (dez) equipas, podendo, no entanto, integrar mais, em
função do número de equipas despromovidas do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão, que manifestem
intenção de se inscrever, no prazo definido para o efeito.
A 1.1.2 – O campeonato compreende duas fases distintas:
a) 1.ª Fase – Sistema de poule a duas voltas, disputadas alternadamente nas mesas dos clubes
participantes;
b) 2.ª Fase – Sistema de Playoff, entre os 4 (quatro) primeiros classificados da 1.ª Fase, para
apuramento do Campeão Distrital.
A 1.1.3 – O Playoff, será disputado da seguinte forma:
a) O 1.º e 4.º classificados da 1.ª Fase, defrontam-se, ao melhor de 3 (três) encontros;
b) O 2.º e 3.º classificados da 1.ª Fase, defrontam-se, ao melhor de 3 (três) encontros;
c) Os vencedores de a) e b), defrontam-se na final, igualmente ao melhor de 3 (três) encontros, com
o vencedor deste confronto, a sagrar-se Campeão;
d) Os vencidos de a) e b), não se defrontam, pelo que a 3.ª e a 4.ª posições da Classificação Final, são
definidas, tendo em conta a ordem classificativa da 1.ª Fase da prova.
A 1.1.4 – No Playoff, as equipas são consideradas vencedoras, quando alcançarem 2 (dois) triunfos, nos 3
(três) encontros possíveis.
A 1.1.5 – A ordem de disputa do Playoff, é a seguinte:
a) O primeiro encontro em “casa” do clube pior classificado;
b) O segundo encontro em “casa” do clube melhor classificado;
c) O terceiro encontro, se necessário, tem lugar na “casa” do clube melhor classificado;
A 1.1.6 – Sempre que se verifique a inscrição de mais de 10 (dez) equipas, os clubes participantes são
distribuídos por duas séries (A e B), decorrendo a competição na 1.ª Fase, conforme descrito em A 1.1.2, alínea
a).
A 1.1.7 – No enquadramento referido no ponto anterior, para a 2.ª Fase, qualificam-se os dois primeiros
classificados das séries A e B, que se defrontam em poule, a duas voltas, para apuramento do Campeão
Distrital.

A 1.1.8 – Com a participação de 10 (dez) equipas), os 2 (dois) últimos classificados da 1.ª Fase, descem
automaticamente à 2.ª Divisão, na época seguinte.
A 1.1.9 – Sempre que se verifique a inscrição de mais de 10 (dez) equipas, e sejam constituídas na 1.ª Fase,
duas séries (A e B), o último classificado de cada uma das séries, desce automaticamente à 2.ª Divisão, na
época seguinte.
A 1.1.10 – As vagas deixadas pelos clubes despromovidos são preenchidas pelos 2 (dois) primeiros
classificados do Campeonato Distrital da 2.ª Divisão, salvo se se tratarem de equipas secundárias, de clubes
que já integrem a 1.ª Divisão. Neste caso, as vagas são preenchidas pelas equipas imediatamente
classificadas a seguir, no Campeonato Distrital da 2.ª Divisão, desde que manifestem essa intenção.
A 1.1.11 – Em caso de desistência, ou pena com baixa de divisão de qualquer clube, essa vaga é preenchida
por um dos clubes despromovidos, seguindo-se sempre a ordem classificativa.
A 1.1.12 – Se for necessário ir mais longe no preenchimento das vagas, recorre-se por ordem de classificação,
aos melhores da 2.ª Divisão.
A 1.1.13 – Na eventualidade de existirem clubes eliminados por falta de comparência, no decorrer do
campeonato, estes são considerados últimos classificados, e descem automaticamente de divisão,
independentemente do seu número.
A 1.1.14 – O sistema de jogo a utilizar é anunciado em Comunicado, no início de cada época desportiva.
A 1.1.15 – A bola a utilizar tem que ser de cor branca, de 40mm e de plástico, encontrando-se
obrigatoriamente, homologada pela Federação Internacional (ITTF).
A 1.1.16 – Nos encontros a realizar na condição de visitado, a apresentação da bola cabe sempre à equipa
da casa, que no ato de inscrição, deve indicar marca e modelo adotado para a bola e para a mesa.
A 1.1.17 – No caso de terem lugar encontros, em mesa neutra, ou neutralizada, e os clubes apresentarem
bolas de marca e/ou modelo diferente, devem os mesmos, previamente devem acordar qual a bola a utilizar.
Caso as equipas em confronto não cheguem a acordo, quanto à bola a utilizar, a decisão é realizada por
sorteio.
A 1.1.18 – A ATML, atribui os seguintes prémios:
a) Taça ou Troféu, para a equipa vencedora;
b) Taça ou Troféu, para a equipa segunda classificada.

II Divisão – Seniores Masculinos
A 1.2.1 – Este campeonato será disputado preferencialmente, por 10 (dez) equipas. No entanto pode
comportar eventualmente, mais equipas.
A 1.2.2 – Se se verificar a inscrição de mais de 10 (equipas), na 1.ª Fase, os participantes são divididos por
duas zonas (A e B), e defrontam-se no sistema de poule a duas voltas, disputadas alternadamente nas mesas
dos clubes participantes;
A 1.2.3 – Caso o campeonato venha a comportar apenas 10 (dez) participantes, o mesmo desenrola-se de
acordo com os pontos, A 1.1.2 | A 1.1.3 | A 1.1.4 e A 1.1.5
A 1.2.4 – No caso do campeonato se desenrolar de acordo com o ponto A 1.2.2, a 2.ª Fase, tem o seguinte
enquadramento:
– Sistema de Playoff, entre os 2 (dois) primeiros classificados, de cada uma das séries da 1.ª Fase (A e B).
A 1.2.5 – O Playoff, será disputado da seguinte forma:
a) O 1.º classificado da série A, defronta o 2.º classificado da série B, ao melhor de 3 (três) encontros;
b) O 1.º classificado da série B, defronta o 2.º classificado da série A, ao melhor de 3 (três) encontros;
c) Os vencedores de a) e b), defrontam-se na final, igualmente ao melhor de 3 (três) encontros, com
o vencedor deste confronto, a sagrar-se Campeão Distrital da 2.ª Divisão;
d) Os vencidos de a) e b), defrontam-se em apenas um encontro realizado em mesa neutra, ou
neutralizada, para apuramento das 3.ª e a 4.ª posições da Classificação Final.
e) As restantes posições da classificação final, são definidas em apenas um encontro realizado em
mesa neutra, ou neutralizada, reunindo os terceiros classificados de ambas as séries da 1.ª Fase;
os quartos, e assim sucessivamente.
A 1.2.6 – No Playoff, as equipas são consideradas vencedoras, quando alcançarem 2 (dois) triunfos, nos 3
(três) encontros possíveis.
A 1.2.7 – A ordem de disputa do Playoff, é a seguinte:
a) O primeiro encontro em “casa” do clube pior classificado;
b) O segundo encontro em “casa” do clube melhor classificado;
c) O terceiro encontro, se necessário, tem lugar na “casa” do clube melhor classificado;
A 1.2.8 – Os 2 (dois) primeiros classificados, ascendem automaticamente à 1.ª Divisão, na época seguinte,
salvo se forem equipas secundárias, de clubes que já integrem a 1.ª divisão. Neste caso, as vagas são
preenchidas pelas equipas imediatamente classificadas a seguir, desde que manifestem essa intenção.
A 1.2.9 – Os 2 (dois) últimos classificados, descem automaticamente à 3.ª Divisão, na época seguinte, caso
a mesma se realize.

A 1.2.10 – As vagas deixadas pelos clubes despromovidos são preenchidas pelos 2 (dois) primeiros
classificados do Campeonato Distrital da 3.ª Divisão, caso o mesmo se realize, salvo se forem equipas
secundárias, de clubes que já integrem a 2.ª divisão. Neste caso, as vagas são preenchidas pelas equipas
imediatamente classificadas a seguir, desde que manifestem essa intenção.
A 1.2.11 – Em caso de desistência, ou pena com baixa de divisão de qualquer clube, essa vaga é preenchida
por um dos clubes despromovidos, seguindo-se sempre a ordem classificativa.
A 1.2.12 – Se for necessário ir mais longe no preenchimento das vagas, recorre-se por ordem de classificação,
aos melhores da 3.ª Divisão, caso a mesma tenha sido realizada.
A 1.2.13 – Na eventualidade de existirem clubes eliminados por falta de comparência, no decorrer do
campeonato, estes são considerados últimos classificados, e descem automaticamente de divisão,
independentemente do seu número.
A 1.2.14 – O sistema de jogo a utilizar é anunciado em Comunicado, no início de cada época desportiva.
A 1.2.15 – A bola a utilizar tem que ser de cor branca, de 40mm e de plástico, encontrando-se
obrigatoriamente, homologada pela Federação Internacional (ITTF).
A 1.2.16 – Nos encontros a realizar na condição de visitado, a apresentação da bola cabe sempre à equipa
da casa, que no ato de inscrição, deve indicar marca e modelo adotado para a bola e para a mesa.
A 1.2.17 – No caso de terem lugar encontros, em mesa neutra, ou neutralizada, e os clubes apresentarem
bolas de marca e/ou modelo diferente, devem os mesmos, previamente devem acordar qual a bola a utilizar.
Caso as equipas em confronto não cheguem a acordo, quanto à bola a utilizar, a decisão é realizada por
sorteio.
A 1.2.18 – A ATML, atribui os seguintes prémios:
a) Taça ou Troféu, para a equipa vencedora;
b) Taça ou Troféu, para a equipa segunda classificada.

III Divisão – Seniores Masculinos
A 1.3.1 – Este campeonato será disputado por um mínimo de 6 (seis) equipas.
A 1.3.2 – O campeonato realiza-se da seguinte forma:
– Sistema de poule a duas voltas, disputadas alternadamente nas mesas dos clubes participantes;
A 1.3.3 – Os 2 (dois) primeiros classificados ascendem automaticamente à 2.ª Divisão, na época seguinte,
salvo se forem equipas secundárias, de clubes que já integrem a 2.ª divisão. Neste caso, as vagas são
preenchidas pelas equipas imediatamente classificadas a seguir, desde que manifestem essa intenção.
.

A 1.3.4 – Na eventualidade de existirem clubes eliminados por falta de comparência, no decorrer do
campeonato, estes são considerados últimos classificados.
A 1.3.5 – O sistema de jogo a utilizar é anunciado em Comunicado, no início de cada época desportiva.
A 1.3.6 – A bola a utilizar tem que ser de cor branca, de 40mm e de plástico, encontrando-se
obrigatoriamente, homologada pela Federação Internacional (ITTF).
A 1.3.7 – Nos encontros a realizar na condição de visitado, a apresentação da bola cabe sempre à equipa
da casa, que no ato de inscrição, deve indicar marca e modelo adotado para a bola e para a mesa.
A 1.3.8 – No caso de terem lugar encontros, em mesa neutra, ou neutralizada, e os clubes apresentarem
bolas de marca e/ou modelo diferente, devem os mesmos, previamente devem acordar qual a bola a utilizar.
Caso as equipas em confronto não cheguem a acordo, quanto à bola a utilizar, a decisão é realizada por
sorteio.
A 1.3.9 – A ATML, atribui os seguintes prémios:
a) Taça ou Troféu, para a equipa vencedora;
b) Taça ou Troféu, para a equipa segunda classificada.
Disposições Comuns
A 2.1.1 – Um Clube que participe com uma equipa num dos Campeonatos Distritais de Seniores, poderá
ter outra equipa numa Divisão inferior, sendo esta designada pela segunda letra do alfabeto.
A 2.1.2 - Um Clube não poderá estar representado por duas equipas na mesma Divisão dos
Campeonatos Distritais, exceção feita, à última divisão que venha a ser constituída.
A 2.1.3 - Os direitos de subida adquiridos pelas equipas abrangidas pelo estipulado no ponto anterior,
serão cedidos às equipas classificadas imediatamente a seguir.
A 2.1.4 - No caso de acontecer o consignado em A 2.1.2 por motivo de descida da equipa principal, a
equipa B descerá à Divisão imediatamente inferior mesmo que esta tenha vencido o campeonato
respetivo.
A 2.1.5 - Nos Campeonatos Distritais, a equipa B de um Clube não poderá competir em Divisão superior
à da equipa A do mesmo Clube.
A 2.1.6 - Caso se verifique o consignado em A 2.1.4 e A 2.1.5, os direitos de subida serão cedidos:
a) às equipas promovíveis classificadas imediatamente a seguir, se o Campeonato for disputado em
sistema de poule;
b) às equipas promovíveis classificadas imediatamente a seguir na poule final, se o Campeonato for
disputado em duas ou mais fases;

c) à equipa que vencer o encontro ou a poule disputada para o efeito entre as equipas promovíveis
melhor classificadas de cada Zona ou Série do Campeonato que não tenham ainda sido promovidas,
caso não seja possível ceder os direitos de subida da forma referida na alínea anterior.
A 2.1.7 - Sempre que um Clube pretenda participar numa prova associativa de equipas, deverá
preencher um impresso especialmente criado para o efeito pela ATML.
A 2.1.8 - A não participação de uma equipa na Divisão a que pertence implica, para a equipa em causa,
a perda dos direitos adquiridos e a descida à última Divisão Distrital que venha a constituir-se na época
em que se inscreva de novo.

Aprovado em reunião conjunta de Direção, e do Conselho Estratégico de Apoio, em
19 de maio de 2021.

Seniores Femininos
A 3.1.1 – Este campeonato será disputado, desde que se verifique pelo menos a inscrição de 3 (três) equipas.
A 3.1.2 – O campeonato compreende uma fase única:
– Sistema de poule a duas voltas, a serem disputadas alternadamente nas mesas dos clubes
participantes.
A 3.1.3 – O sistema de jogo a utilizar é o seguinte:
PARTIDA
1
2
3
4

ORDEM
AxX
BxY
A ou C x Y ou Z
BxX

Este sistema, permite a utilização de um mínimo de 2 jogadoras e um máximo de três.
A 3.1.4 – Todas as partidas são realizadas, e os resultados possíveis são: vitória por 4:0; vitória por 3:1; ou
empate por 2:2.
A 3.1.5 – Para efeitos de classificação, o sistema de pontuação é o seguinte:
RESULTADO
Vitória 4:0
Vitória 3:1
Empate 2:2
Derrota
Falta Comparência

PONTOS
ATRIBUÍDOS
4
3
2
1
0

A 3.1.6 – Todas as equipas que no decorrer da competição, averbem três faltas de comparência, são
eliminadas, e os resultados dos encontros realizados até então, são apagados.
A 3.1.7 – A ATML, atribui os seguintes prémios:
a) Taça ou Troféu, para a equipa vencedora;
b) Taça ou Troféu, para a equipa segunda classificada.

Campeonatos Distritais de Equipas Jovens e Veteranos
A 4.1.1 – Estes campeonatos são disputados, nos escalões de Sub 21, Sub 19, Sub 15, Sub 12 e Sub 10.
A 4.1.2 – Para a realização de qualquer uma das provas, é necessário que se verifique pelo menos a inscrição
de 3 (três) equipas.
A 4.1.3 – O modelo de disputa, bem como o sistema de encontro a aplicar, varia de acordo com a realidade
que resulta da lista final de inscritos, em cada época desportiva, sendo anunciado previamente aos
interessados.
A 4.1.4 – Por campeonato, a ATML, atribui os seguintes prémios:
a) Taça ou Troféu, para a equipa vencedora;
b) Taça ou Troféu, para a equipa segunda classificada.

Campeonatos Distritais de Singulares e Pares
A 5.1.1 – Estes campeonatos são disputados, nos escalões de Veteranos, Seniores, Sub 21, Sub 19, Sub 15,
Sub 12 e Sub 10.
A 5.1.2 – Para a realização de qualquer uma das provas, é necessário que se verifique pelo menos a inscrição
de 3 (três) atletas ou pares.
A 5.1.3 – O modelo de disputa, bem como o sistema de encontro a aplicar, varia de acordo com a realidade
que resulta da lista final de inscritos, em cada época desportiva, sendo anunciado previamente aos
interessados.
A 5.1.4 – Por campeonato, a ATML, atribui os seguintes prémios:
a) Troféu, ao vencedor;
b) Troféu, ao segundo classificado.
c) Medalhões aos terceiros classificados.

Taça de Lisboa
6.1.1

No âmbito das suas competências a Associação de Ténis de Mesa de Lisboa (ATML), organiza e faz
disputar, em cada época desportiva, uma competição coletiva, que integra o seu Calendário Distrital de
Provas, designada por Taça de Lisboa.

6.1.2

A Taça de Lisboa, é destinada ao escalão Sénior, em ambos os géneros, podendo, no entanto, ser
disputada também nos restantes escalões etários.

6.1.3

A competição é aberta a todos os clubes filiados na ATML, podendo inscrever o número de equipas que
desejarem, designando-as sucessivamente pelas letras do alfabeto, “A”, “B”, etc..

6.1.4

Sempre que um clube inscreva mais do que uma equipa, deve indicar no ato de inscrição, o nome de
dois atletas que ficam imediatamente vinculados a essas equipas. Nesta circunstância e no decorrer da
prova sempre que um atleta não indicado previamente alinhe por uma equipa fica desde logo apenas
e só vinculado a essa mesma equipa.

6.1.5

O sistema de jogo a utilizar, é o French/Brazilian:
PARTIDA
ORDEM
1
AxX
2
BxY
3
CxZ
4
AxY
5
BxX

6.1.6

A competição desenrola-se de acordo com o sistema de eliminação, sendo as equipas afastadas, após
averbarem a segunda derrota.

6.1.7

O sorteio das duas primeiras rondas, é realizado em simultâneo. A partir da, 3.ª ronda, o sorteio tem
sempre lugar, 24 horas após a conclusão da eliminatória.

6.1.8

Aquando da realização dos sorteios e nas duas primeiras rondas, sempre que possível, não se defrontam
equipas do mesmo clube.

6.1.9

A ATML, atribui os seguintes prémios:
a) Vencedor – Taça ou Troféu
b) Finalista vencido – Taça ou Troféu

6.1.10 O vencedor da Taça de Lisboa, adquire o direito de disputar a Supertaça “José Alvoeiro”, competição
com que encerra a época desportiva, frente ao Campeão Distrital da época em curso.

