
 

 

 

ESCLARECIMENTOS 

 

- O 17º Torneio Aberto de Ténis de Mesa da Ala Nun’ Álvares de Gondomar vai disputar-se no 

Pavilhão Multiusos de Gondomar – “Gondomar Coração de Ouro”. 

 

- As provas de Seniores, Juniores e Cadetes contarão para a Classificação Nacional de Atletas (A). 

 

- As provas de Infantis e Iniciados NÃO contarão para a Classificação Nacional de Atletas. 

 

- As taxas de inscrição são as seguintes:  

No caso de pagamento até ao dia 23 de Outubro: 

Individualmente: Iniciados 5€; Infantis 6€; Cadetes 8€ Juniores 9€ e seniores 11€. 

Colectivamente: Uma classe 10€; 2 classes 13€; 3 classes 14€; 4 classes 15€; cinco ou mais classes 16€. 

No caso de pagamento após o dia 23 de Outubro: 

Individualmente: Iniciados 6€; Infantis 7€; Cadetes 9€; Juniores 10€ e seniores 12€. 

Colectivamente: Uma classe 11€; 2 classes 14€; 3 classes 15€; 4 classes 16€; cinco ou mais classes 17€. 

 
Os atletas que participarem em duas provas, pagarão o valor equivalente aos escalões em que se 
inscrevem. 
 
O pagamento das inscrições é obrigatório, independentemente da participação ou não dos Atletas, 

Classes ou Clubes e poderá ser efectuado por transferência bancária através do NIB 0010 0000 

35034070001 89 ou IBAN PT50 0010 0000 3503 4070 0018 9. 

- 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. 



 

 

 

- Em todas as provas, qualificar-se-ão para a fase seguinte os dois primeiros classificados de cada 

grupo e os sorteios dos mapas finais serão realizados após a conclusão da fase grupal de cada uma das 

provas. 

 

- A primeira fase será disputada por grupos de 4 atletas (preferencialmente). 

 

- No dia 24 de Outubro (sexta-feira) a partir das 21h realizaremos um Torneio para Populares (Não 

Federados). 

A inscrição no referido torneio terá um custo de 5€. 

 

- No local do Torneio (Pavilhão Multiusos de Gondomar) serão servidas refeições. 

Serão aceites reservas para refeições até as 11 horas do próprio dia. 

O Serviço de Refeições será da responsabilidade do Ala’s Café e os preços a praticar serão os habituais. 

Qualquer contacto referente às refeições deverá ser efectuado através do número 936428985 (Pedro 

Cardoso). 


