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COMUNICADO Nº 17 de 2017/2018 

    I – Torneios Abertos Pontuáveis para a Classificação Nacional de Atletas 
 

 

 

      I –  Torneios Abertos Pontuáveis para a Classificação Nacional de Atletas 
 
Dando seguimento ao processo de avaliação de torneios abertos iniciado na época de 2016/17, a FPTM 
informa o seguinte:  
 
a) Foram realizados na época 2017/18: 

 4 torneios “Super Classe A”; 

 10 torneios classe A; 

 9 torneios de classe B 

 

b) A avaliação dos torneios “Super Classe A” e Classe A foi realizada de acordo com o definido no 
Regulamento de Torneios Abertos e tendo por base a matriz de avaliação multi-critério divulgada no início da 
corrente época, tendo resultado os seguintes níveis de avaliação: 
 

 Avaliação > 85% 

o Transmontano 

o Torrense/Seixal 

o Ála Nun’Alvares de Gondomar 

o Vila do Conde 

 Avaliação entre  84% e 70% 

o Póvoa de Varzim 

o Condeixa-a-Nova 

o Lamego 

o Gaia 

o Lourosa 

o ATM Porto 

o Vagos  

o João Monteiro 

o Lagos 



FEDERAÇÃO PORTUGUESA  
  D                   DE TÉNIS DE MESA 
 

 

 

 

 
 
Rua Padre Luís Aparício, 9 - 5.º Tel: +351 213 531 999  /  +351 213 527 413 NIPC 501 547 584  
1169-093 Lisboa Fax: +351 213 525 178 Mat.Cons. Reg. Com. Lisboa 
Portugal geral@fptm.pt  sob o nº 237/961021 

 

 

 

 

 Sem nível de avaliação 

o Viseu 

Obs. por motivos que não podem ser imputadas à organização, o torneio Cidade de Viseu não 
teve nomeação de um Juiz-Árbitro, razão pela qual a FPTM optou por não definir o nível de 
avaliação desta prova, apesar da mesma, no seu cômputo geral, ser positiva.  

 
 

c) Reúnem condições para manter a Classe A, em função da classificação positiva da prova realizada em 
2017/18, os seguintes torneios: Transmontano, Torrense/Seixal, Ála Nun’Alvares de Gondomar, Vila do 
Conde, Póvoa de Varzim, Condeixa-a-Nova, Lamego, Gaia, Lourosa, ATM Porto, Vagos, João Monteiro, 
Lagos e Viseu. 
 
d) Reúnem condições para manter a Classe B os seguintes torneios: Caldas da Rainha, Cidade de Lisboa, 
Humberto Gaspar, Ponta do Sol, Câmara de Lobos, Faro, Marinha Grande, ATM Leiria e Tiago Apolónia. 
 
 
Para a época de 2018/19, fica definido o seguinte: 
 
e) A fase de pré-candidaturas a torneios abertos de classe A e B será divida em duas fases, devendo as 
organizações propor as datas da sua realização tendo em consideração as datas entretanto divulgadas no 
calendário geral de provas: 
 
 1ª Fase – com início imediato para torneios a realizar até 31/12; 

2ª Fase – com início a 01/08 para torneios a realizar de 01/01/2019 a 31/07/2019; 
 

f) As pré-candidaturas devem ser enviadas para a FPTM até ao próximo dia 23/07/2018 (1ª Fase) e 
14/08/2018 (2ª Fase). 
 
g) A atribuição das classes e datas terá em consideração critérios relacionados com a disponibilidade de 
datas resultante da realização de outras provas nacionais e internacionais, a avaliação dos torneios na época 
anterior e a localização geográfica dos mesmos, cabendo a decisão final à FPTM. 
 
h) Está prevista a realização de um total de 14 torneios de classe A, dos quais 4 serão de seniores. 
 
i) De acordo com o estabelecido no regulamento, será atribuída a categoria "Super Classe A" a 4 torneios 
abertos, 2 de seniores e 2 de jovens, sendo esta atribuição baseada no ranking de classificações obtidas na 
época de 2017/18. 
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j) O número de torneios abertos classe B será limitado a 10. 
 
k) O número de torneios Classe B por área de jurisdição da mesma associação territorial será de 2, cabendo à 
FPTM a decisão final em caso de haver mais do que 2 candidaturas por associação. 
 
Lisboa, 10 de Julho de 2018 
 

 

 

                                                                                                              Vice-Presidente da FPTM 

 
                                                                                                                                 Carlos Fagundes 
 
 

 
 
    
     

 


