
 

 

Exmos Senhores: 

Vimos por este meio, convidar o vosso prestigiado clube a participar no 17º Torneio Aberto de 

Ténis de Mesa da Ala Nun' Álvares de Gondomar, a realizar nos dias 25 e 26 de Outubro de 

2014 que se disputará no Multiusos de Gondomar – “Gondomar Coração de Ouro”. 

 O Torneio, é de Classificação Nacional A para as classes de Seniores, Juniores e Cadetes e 

realizaremos também provas nas classes de Infantis e Iniciados sem contar para a classificação 

nacional de atletas. 

Por forma a que o processo de acesso a toda a informação referente ao nosso torneio seja mais 

rápido e eficiente, os sorteios, programação da prova, bem como demais esclarecimentos serão 

colocados no nosso site ( www.anag.pt ) na secção referente ao ténis de mesa. 

Se nos for solicitado, enviaremos por e-mail, toda a documentação publicada no nosso site. Para tal, 

deverão mencionar no acto de inscrição o endereço de e-mail para onde desejam que seja enviada a 

referida documentação. 

Todas as provas serão disputadas no sistema misto. A primeira fase será disputada por grupos de 3 

ou 4 atletas (preferencialmente) sendo apurados para a segunda fase pelo menos os dois primeiros 

atletas de cada grupo. A segunda fase será disputada no sistema de eliminatória à primeira derrota. 

Todos os atletas, com excepção dos seniores e iniciados, terão a possibilidade de participar em duas 

provas distintas.  

Sábado, 25 de Outubro de 2014 Domingo, 26 de Outubro de 2014 
Juniores Masculinos (Class. Nacional A) 
Juniores Femininos (Class. Nacional A) 
Infantis Masculinos (sem clas. nacional) 
Infantis Femininos (sem clas. nacional) 
Iniciados Masculinos (sem clas. nacional) 
Iniciados Femininos (sem clas. nacional) 

Seniores Masculinos (Class. Nacional A) 
Seniores Femininos (Class. Nacional A) 
Cadetes Masculinos (Class. Nacional A) 
Cadetes Femininos (class. Nacional A) 

 
Nas classes em que estiverem inscritos menos de 64 atletas, 4 atletas (os 3 primeiros da 
classificação nacional e um convidado pela organização) entrarão directamente para o mapa 
final. 
 
Nas classes em que estiverem inscritos mais de 64 atletas, 8 atletas (os 7 primeiros da 
classificação nacional e um convidado pela organização) entrarão directamente para o mapa 
final. 

 Aproveitamos também a oportunidade para lhes desejar uma óptima estadia entre nós. 


