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COMUNICADO Nº 18 de 2015/2016 

 

TORNEIOS ABERTOS 

 

 

TORNEIOS ABERTOS 

 

Decorrido que está a período em que se realizaram os torneios abertos pontuáveis para a 
classificação nacional de atletas com classe A, a FPTM informa o seguinte: 

1. Mantém a classe A, em função da avaliação positiva da prova realizada na época de 2015/16 os 
seguintes torneios  

Cidade da Póvoa de Varzim 
Ala de Gondomar 
Transmontano/Vila Real 
Lagos 
Condeixa-a-Nova 
Cidade de Vila do Conde 
João Monteiro 
Cidade de Lamego 
ATM Porto 
Cidade de Lourosa 
Torrense/Cidade do Seixal 
Cidade de Gaia 
Cidade de Penafiel 
Cidade de Viseu 
Vagos 
Juventude de Sanguedo 

2. Foi aprovada uma revisão ao atual regulamento de torneios abertos com o objetivo de, por um 
lado, incorporar o novo modelo de avaliação de torneios que resultou da consulta efetuada à 
comunidade mesatenista (exemplo da nova matriz em anexo - Anexo I do regulamento), por outro, 
adaptar pontualmente alguns capítulos à realidade do quadro competitivo atual (em anexo com 
alterações a amarelo) 
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3. Encontra-se aberto o período de pré-candidaturas a torneios abertos de classe A e B, não 
havendo para já qualquer restrição em termos de datas 

4. As pré-candidaturas devem ser enviadas para a FPTM em impresso próprio (anexo) até ao 
próximo dia 24/07/2016 

5. 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 das provas, cabendo a decisão final à FPTM 

6. Está prevista a realização de um total de torneios de classe A entre os 14 e os 16, dos quais 
poderão ser, no máximo, 11 de Jovens 

7. De acordo com o estabecido na nova revisão do regulamento, poderá ser atribuída na época de 
2016/17 a categoria "Super Classe A" a no máximo 4 torneios abertos 

 

 

Lisboa, 27 de junho de 2016 

 

Federação Portuguesa de Ténis de Mesa 
 
 
 
 
 

 
(Carlos Fagundes) 
Vice - Presidente 

 


