
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO Nº 23 de 2020/2021 

 

Retoma das Competições Desportivas (2ª Divisão de Honra Seniores 
Masculinos Zona Norte e Zona Sul, 2ª Divisão Seniores Masculinos e 
Seniores Femininos Zona Continente e Açores) 
 

Informamos que de acordo com o Plano de Desconfinamento apresentado 
pelo Exmo. Sr. Primeiro Ministro, António Costa, as competições e treinos de 
Ténis de Mesa estão autorizadas a começar a 05.04.2021. 

De seguida iremos apresentar o Plano de Retoma das Competições 
Secundárias da FPTM. 

Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Honra – Seniores Masculinos 

Serão disputados todos os encontros da 1ª Volta entre 17.04.2021 e 
16.05.2021 nos seguintes fins de semana, preferencialmente em jornadas 
duplas: 

1. 17 e 18.04.2021 

2. 24 e 25.04.2021 

3. 08 e 09.05.2021 

4. 15 e 16.05.2021 

Após o fim da 1ª Volta as 4 primeiras classificadas ficam apuradas para o 
GRUPO SUBIDA onde transitam com metade dos pontos da 1ª volta e 
disputam os encontros entre si da 2ª volta. A vencedora deste grupo fica 
apurada para a Fase Final descrita no Regulamento de Competições 
Desportivas nos pontos 1.1.2.6 a 1.1.2.12.  

As classificadas entre o 7º e o 10º irão disputar o GRUPO DESCIDA onde 
transitam com metade dos pontos da 1ª volta e disputam os encontros entre 
si da 2ª volta. As 2 primeiras classificadas deste grupo irão manter-se na 2ª 
Divisão de Honra e as restantes 2 descerão à 2ª Divisão de Seniores 
Masculinos. 

As classificadas em 11º e 12º descerão diretamente à 2ª Divisão de Seniores 
Masculinos. 

Estes Grupos (Subida e Descida) serão disputados nos fins de semana de 
22/23.05.2021 e 29/30.05.2021 na ordem definida no calendário inicial de 
2020/2021. 

A Fase Final será disputada previsivelmente a 12 e 13.06.2021. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Campeonato Nacional da 2ª Divisão – Seniores Masculinos 

Serão disputados todos os encontros da 1ª Volta entre 17.04.2021 e 
30.05.2021 nos seguintes fins de semana: 

1. 17 e 18.04.2021 

2. 24 e 25.04.2021 

3. 08 e 09.05.2021 

4. 15 e 16.05.2021 

5. 22 e 23.05.2021 

6. 29 e 30.05.2021 

Após o fim da 1ª Volta as 4 primeiras classificadas ficam apuradas para o 
GRUPO SUBIDA onde transitam com metade dos pontos da 1ª volta e 
disputam os encontros entre si da 2ª volta. A vencedora deste grupo garante 
a subida de acordo com o ponto 1.1.3.5 do Regulamento das Competições 
Desportivas. 

As classificadas entre o 7º e o 10º irão disputar o GRUPO DESCIDA onde 
transitam com metade dos pontos da 1ª volta e disputam os encontros entre 
si da 2ª volta. A vencedora deste grupo irá manter-se na 2ª Divisão e as 
restantes 3 descerão ao Campeonatos Distritais.  

As classificadas em 11º descerão diretamente aos Campeonatos Distritais. 

Estes Grupos (Subida e Descida) serão disputados nos fins de semana de 
12/13.06.2021 e 19/20.06.2021 na ordem definida no calendário inicial de 
2020/2021. 

A Fase Final será disputada previsivelmente a 26.06.2021. 

 

Campeonato Nacional da 2ª Divisão – Seniores Femininos 

Serão disputados todos os encontros da 1ª Volta entre 17.04.2021 e 
16.05.2021 nos seguintes fins de semana: 

1. 17 e 18.04.2021 

2. 24 e 25.04.2021 

3. 08 e 09.05.2021 

4. 15 e 16.05.2021 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Após o fim da 1ª Volta as 4 primeiras classificadas ficam apuradas para o 
GRUPO SUBIDA onde transitam com metade dos pontos da 1ª volta e 
disputam os encontros entre si da 2ª volta. A vencedora deste grupo fica 
apurada para a Liguilha de Play Out de acordo com o ponto 1.1.5.2 do 
Regulamento das Competições Desportivas. 

Este Grupo será disputado nos fins de semana de 22/23.05.2021 e 
29/30.05.2021 na ordem definida no calendário inicial de 2020/2021. 

A Liguilha Play Out será disputada previsivelmente a 16.06.2021. 

 

Divulgação do Calendário da Retoma das Competições Desportivas 

 

A FPTM irá divulgar no dia 26.03.2021 a ordem dos jogos, datas e horários 
dos encontros que falta realizar na 1ª Volta de todos os campeonatos. 

 
 

Lisboa, 22 de março de 2021 

A Direção da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa 

 


