IVº TORNEIO ABERTO DE TÉNIS DE MESA
“IFC TORRENSE”
O Independente Futebol Clube Torrense, vai realizar no dia 08 de Dezembro de 2018, no
Pavilhão da Torre da Marinha, o seu IVº Torneio de Ténis de Mesa integrado no Circuito
Challenge do Challenge.

*HORÁRIO DAS PROVAS
Seniores
Seniores
Seniores
Seniores

Masculinos (2º Escalão) 10,00 Horas
Masculinos (3º Escalão) 12,00 Horas
Masculinos (1º Escalão) 14,00 Horas
Femininos
15,30 Horas

*Estes horários estão sujeitos a confirmação após termos conhecimento do nº de inscrições
em cada categoria
DATA DAS INSCRIÇÕES
As inscrições devem ser feitas por escrito até 3 de Dezembro de 2018, através dos modelos
que se anexam, e enviadas para:
e-mail: torneioifct@ifctorrense.pt
Telemóvel 969843988 – Afonso Correia
LOCAL E DATA DO SORTEIO
Os sorteios serão realizados no Pavilhão do IFC Torrense na Torre da Marinha, Seixal, no dia
5 de Dezembro de 2018, às 21,30 horas
Juiz da Prova – Luis Esteves
Juiz Árbitro – Fernando Gomes
INSCRIÇÕES
Podem participar neste Torneio, atletas filiados no CHALLENGE, com Licença Desportiva.
Para efeitos de filiação e de modo a que seja possível participar no Torneio, deverão os
interessados,obter a sua inscrição na F.P.T.M – Departamento Challenge, antes da data de
realização da prova.

Os participantes obrigam-se a cumprir o disposto nas Normas específicas da modalidade e no
Código Desportivo da F.P.T.M.- Challenge em vigor. Os atletas Federados que, tenham
participado no Campeonato Nacional 1ª divisão ou 2ª divisão Honra não podem participar nas
provas do CHALLENGE.
Pode a organização exigir, no ato da inscrição, documento comprovativo (emitido pela
Federação ou Associação da modalidade), de que os atletas não estão incursos nesta
disposição.
As inscrições devem ser feitas no impresso que se anexa, onde deverá ser indicado o NOME
COMPLETO do concorrente sublinhando aqueles porque é mais conhecido, com a indicação do
Grupo Desportivo que representa bem como a categoria onde se inscreve.
Todos os participantes, no dia de realização das provas, devem fazer-se acompanhar pelo
documento identificativo (BI,Cartão Cidadão).
INFORMAÇÕES
O Pavilhão encontra-se à disposição dos participantes quinze minutos antes do início da prova.
A tolerância máxima concedida aos concorrentes após a chamada para o início de cada prova
é de dez (10 minutos) após os quais serão eliminados.
Todos os Atletas se devem apresentar devidamente equipados (camisola, calções e sapatos de
ténis).
As bolas a utilizar neste Torneio são da responsabilidade dos concorrentes, não podendo
constituir alegação para a não realização dos jogos.
As provas dos Torneios de Master Ranking List devem observar a regulamentação publicada
pela F.P.T.M – CHALLENGE devendo, qualquer anomalia, ser resolvida no local da Prova.

PREÇO DAS INSCRIÇÕES
CATEGORIAS
1º Escalão

INDIVIDUAL EQUIPAS

2º Escalão

5.00 €
5.00 €

5.00 €
5.00 €

3º Escalão

5.00 €

5.00 €

Seniores Femininos

5.00 €

5.00 €

PRÉMIOS
CATEGORIA

INDIVIDUAL

EQUIPAS

Seniores Masculinos – 1º Esc.

1º ao 8º Taças
9º ao 16º Medalhas

1ª á 5ª

Seniores Masculinos – 2º Esc.

1º ao 8º Taças
9º ao 16º Medalhas

1ª á 5ª

Seniores Masculinos – 3º Esc.

1º ao 8º Taças
9º ao 16º Medalhas

1ª á 5ª

Seniores Femininos

1ª á 4ª Taças
5ª á 8ª Medalhas

1ª e 2ª

