
 

 

 
REGULAMENTO 

 
Art.º 1º -A Ala de Nun’Álvares de Gondomar vai levar a efeito no dia 22 de 

Outubro de 2011, no Pavilhão Multiusos de Gondomar – “Gondomar 
Coração de Ouro”, na Av. Multiusos 4420-015 Gondomar, o 1º Torneio 
Aberto de Ténis de Mesa para não federados (populares).  

 
Art.º 2º - O inicio da prova será a partir das 20:30 e disputar-se-á de acordo com o 

Regulamento Geral da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa (F.P.T.M.). 
 
Art.º 3º - O Torneio englobará a realização de 1 (uma) prova geral, disputada por 

eliminatórias, onde participarão atletas de qualquer idade e género. Os 
vencedores da primeira eliminatória disputarão a série 1, enquanto que os 
derrotados da primeira eliminatória disputarão a série 2. 

 
Art.º 4º - Neste Torneio poderão inscrever-se todas as pessoas que não se encontrem 

inscritos como jogadores na F.P.T.M.. Os jogadores devem apresentar-se 
devidamente equipados (camisola/calções ou fato de treino e sapatilhas). 

 
 As inscrições serão feitas nos seguintes locais: 

- Secretaria da Ala Nun’Alvares de Gondomar; 
- Ala’s Café; 

 
Para além destes locais as inscrições poderão ainda ser feitas das seguintes 
formas: 

  - Telefone: 224836371 
  - Fax: 224646016 
  - Correio Electrónico: tenisdemesa@anag.pt 
 
Art.º 5º - As inscrições estão abertas desde o dia 01/09/11 até às 24 horas do dia 21 de 

Outubro de 2011, e nelas deverão constar o nome e contacto (telemóvel e 
correio electrónico). 

 
Art.º 6º - A taxa de inscrição será única e no valor de 5€ por atleta. 
 
Art.º 7º - O sorteio terá lugar no dia 22 de Outubro de 2011, com início às 18 horas, 

no local da prova, a ele podendo assistir todos os interessados. 
 
Art.º 8º -  Os respectivos mapas com os resultados dos sorteios, os quais definirão as 

horas e as mesas de todas as partidas a disputar, serão afixados em locais 
bem visíveis no local da prova. 

 
Art.º 9º - Quando à hora marcada para o início de uma partida a mesa ainda se 

encontrar ocupada, os Atletas deverão aguardar junto a ela que fique livre, 
ocupando-a de imediato. 

 
§ Único: A hora oficial será determinada por relógio a instalar junto à Mesa 

da Organização, em local bem visível. 
 



 

 

Art.º 10º -A bola oficial do Torneio será a Donic Coach (branca) e será fornecida 
pela organização. 

 
§ Único: Existirão também no local da prova raquetes para emprestar em 

caso de necessidade.  
 
Art.º 11º -Haverá uma entrega de prémios após a conclusão da prova. 
 

§ Único:  Serão entregues prémios aos 8 primeiros classificados da série 1 e 
da série 2. 

 
Art.º 12º -Qualquer caso omisso neste Regulamento será resolvido pela Organização, 

tendo sempre em atenção o estipulado no Regulamento Geral da F.PT.M.. 
 

 
 
 

A Organização 
 

 
 
 


