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XVI TORNEIO ABERTO DE TÉNIS DE MESA 

CONCELHO DE VAGOS 

 

REGULAMENTO 

Art.º 1º - A Câmara Municipal de Vagos, conjuntamente com o Clube Vagos Sport Clube, vai levar a efeito nos 

dias 19 e 20 de fevereiro 2022, no Pavilhão Desportivo Municipal Dr. João Rocha em Vagos, o XVI Torneio 

Aberto de Ténis de Mesa do “Concelho de Vagos”, com classificação Nacional dos atletas, Torneio 800, 

para as classes de Sub-10, Sub-12, Sub-15 e Sub-19. 

 
Art.º 2º - O Torneio disputar-se-á de acordo com o estipulado no "REGULAMENTO DE COMPETIÇÕES – 

TORNEIOS ABERTOS" da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa (F.P.T.M.), sendo usado o sistema 

MISTO (1ª fase por grupos; 2ª fase eliminatórias). Em função do número de inscritos em cada prova, 

poderá haver entradas diretas para os Mapas finais. 

 

Na eventualidade de o número de inscritos impedir que a programação da prova respeite os horários das 

finais impostos pela F.P.T.M., o número de atletas a entrarem diretamente para os mapas finais poderá 

ser aumentado. 

 
§ Único: na realização dos sorteios seguir-se-á, também, o estipulado no “Capítulo VIII – Disposições 

Técnicas” do referido "REGULAMENTO DE COMPETIÇÕES – TORNEIOS ABERTOS". 

 

Art.º 3º - O Torneio englobará a realização de 8 (oito) provas distintas, todas a disputar individual e 

coletivamente, para as classes de:  

 
sábado | 19 fevereiro 2022 domingo | 20 fevereiro 2022 

Sub 10 Masculinos Sub 12 Masculinos 

Sub 10 Femininos Sub 12 Femininos 

Sub 15 Masculinos Sub 19 Masculinos 

Sub 15 Femininos Sub 19 Femininos 
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Todos os atletas (com exceção dos atletas do escalão de Sub 18) poderão disputar duas provas distintas 

se assim o desejarem, nomeadamente: 

- Os sub 10 poderão participar na prova de sub 10 no sábado e na prova de sub 12 no domingo; 

- Os sub 12 poderão participar na prova de sub 15 no sábado e na prova de sub 12 no domingo; 

- Os sub 15 poderão participar na prova de sub 15 no sábado e na prova de sub 19 no domingo.  

 
Os atletas de escalões inferiores só poderão participar se a licença emitida pela F.P.T.M. o permitir 

(exame médico com aptidão). 

 
§ Único: se em alguma das provas não houver um mínimo de 3 (três) inscrições, essa prova não se 

disputará, sendo anuladas as inscrições efetuadas, avisados os inscritos e devolvidas as respetivas 

importâncias. 

 
Art.º 4º - Neste Torneio poderão inscrever-se todos os atletas e os clubes que se encontrem devidamente 

legalizados pela F.P.T.M., podendo cada clube inscrever o número de atletas que entender em cada 

prova. 

 
As inscrições serão feitas em boletim próprio onde constem o número de licença e a posição na 

classificação nacional de atletas. 

 
Art.º 5º - As inscrições decorrerão até às 24h00 horas do dia 16 de janeiro 2022, devendo ser enviadas 

através correio eletrónico para celestearaujo1975@gmail.com  

§ Único: De forma a evitar equívocos referentes à correta receção das inscrições, deverão os clubes 

confirmar telefonicamente e até ao final do período de inscrições, a receção das mesmas, através do 

número 919711710. 

 
Art.º 6º - As taxas de inscrição são as seguintes: 

  
Até dia 6 fevereiro 2022: 

- Individualmente: sub 10 - 5,00€; sub 12 - 6,00€; sub 15 - 7,00€ e sub 19 – 8,00€ 

- Coletivamente: uma classe – 10,00€; duas classes – 13,00€; três classes – 14,00€; quatro 

classes – 15,00€; cinco ou mais classes: 16€. 

 
 
 

mailto:celestearaujo1975@gmail.com
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A partir do dia 7 fevereiro de 2022: 

- Individualmente: sub 10 - 6,00€; sub 12 - 7,00€; sub 15 - 8,00€ e sub 19 – 9,00€ 

- Coletivamente: uma classe – 11,00€; duas classes – 14,00€; três classes – 15,00€; quatro 

classes – 16,00€; cinco ou mais classes: 17€. 

 
§ 1º: os atletas que participarem em duas provas pagarão o valor equivalente aos escalões em que se 

inscreverem. 

§ 2º: O pagamento das inscrições é obrigatório, independentemente da participação ou não dos atletas, 

classes ou clubes, devendo ser efetuado por transferência bancária através do IBAN PT50 0045 3340 

4030 1583 9404 6 CA (obrigatório o envio do comprovativo para desporto@cm-vagos.pt, com a 

indicação do nome da instituição ou do clube a que se refere o pagamento). 

 
Art.º 7º - O sorteio das diferentes provas do Torneio terá lugar no dia 24 de janeiro 2022, com início às 

20h00, no Pavilhão Municipal de Mozelos, Santa Maria da Feira, a ele podendo assistir todos os 

interessados. 

§ Único: A Comissão Técnica só atenderá eventuais reclamações sobre matéria dos sorteios, se forem 

apresentadas por Delegados de Clubes, devidamente credenciados para o efeito. 

 
Art.º 8º - Os respetivos mapas com os resultados dos sorteios, os quais definirão as horas e as mesas de todas 

as partidas a disputar, serão publicados no website do Município de Vagos (www.cm-vagos.pt), até às 

24h00 do dia 13 fevereiro 2022. 

§ Único: Os referidos mapas serão ainda afixados em locais visíveis do Pavilhão Desportivo Municipal de 

Vagos, sendo atualizados de forma que os interessados possam seguir o desenrolar do Torneio. Também 

será feita a sua publicação atualizada online, no site da Câmara. 

 
Art.º 9º - Todas as partidas serão disputadas sob as Regras Oficiais do Ténis de Mesa. 

 

Art.º 10º - As provas de sub 10 e sub 15 serão disputadas no sábado (19-02-2022), com início previsto às 

9h00 e as finais programadas para as 19h00. As provas de sub 12 e sub 19 disputar-se-ão no domingo 

(20-02-2022), com início previsto às 9h00 horas e as finais programadas para as 18h00. 

 
 
 

mailto:filipe.pedro@cm-vagos.pt
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Art.º 11º - Não haverá chamadas pela instalação sonora, pelo que os atletas deverão apresentar-se junto da 

respetiva mesa de jogo à hora marcada, sendo apenas admitida uma tolerância de 2 (dois) minutos, 

finda a qual será marcada falta de comparência ao(s) ao(s) jogador(es) ausente(s). 

§ 1º: Quando à hora marcada para o início de uma partida a mesa ainda se encontrar ocupada, os atletas 

deverão aguardar junto desta até que a mesma fique livre, ocupando-a de imediato, não sendo, neste 

caso, admitida qualquer tolerância. 

§ 2º: Quando à hora marcada para o início de uma partida a mesa ainda se encontrar ocupada, os atletas 

deverão manter-se atentos à eventual transferência de mesa, através da instalação sonora. 

§ 3º: A hora oficial será determinada por relógio a instalar junto à Mesa da Organização, em local bem 

visível. 

 
Art.º 12º - A bola oficial do Torneio será a Butterfly ***R40+ (branca), fornecida pela organização.  

 
Art.º 13º - Os prémios serão entregues após a conclusão de cada uma das provas, e serão os seguintes: 

Individualmente: 

Taça/Trofeu – do 1º ao 3º lugar (2 terceiros lugares)  

Medalha – do 5º ao 8º lugar 

Coletivamente: 

Taça/Trofeu – do 1º ao 3º lugar 

Prémio Absoluto para o melhor Clube de toda a Prova. 

 
§ Único: O prémio absoluto será entregue ao Clube que consiga a melhor pontuação conjunta em 3 

classes. Em caso de empate, considerar-se-ão os seguintes parâmetros para desempate: 

1º Considerar sequencialmente mais uma classe até desempatar. 

2º O maior número de atletas inscritos no Torneio. 

3º O maior número de atletas iniciados inscritos no Torneio. 

 

Art.º 14º - Qualquer caso omisso neste Regulamento será resolvido pelo Júri Oficial do Torneio, tendo sempre 

em atenção o estipulado no Regulamento Geral da F.PT.M., Regulamento das Competições Desportivas 

(especial atenção para os pontos 4.22, 5.18 e 5.19). 

A Organização 


