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1 - CAMPEONATOS REGIONAIS DE EQUIPAS SENIORES
1.1.1- Pressupostos básicos:
(a) – Um clube apenas poderá participar nestes Campeonatos na segunda época
desportiva de participação efetiva na modalidade.
(b) – Poderão participar nestes Campeonatos todos os atletas filiados na ATMM,
independentemente do seu escalão.
(c) Para poder participar num evento oficial, um atleta deverá proceder à sua
inscrição com a antecedência mínima de 48 horas;
(d) – Para se efetivar o procedimento de filiação de atletas e participação nas
diferentes competições, dever-se-á cumprir as seguintes etapas:
1. Utilizando o portal www.portal.fptm.pt, proceder à filiação dos
agentes desportivos, aguardando pela validação da ATM Madeira e
FPTM;
2. Utilizando
a
Plataforma
do
Desporto
(https://www.madeira.gov.pt/drjd), seguir os seguintes passos:
a) Inserir os atletas;
b) Criar os perfis, de acordo com as categorias desejadas;
c) As inscrições de atletas, nas várias competições da ATM
Madeira, só serão aceites através desta plataforma;
d) Após a realização dos encontros dos campeonatos regulares,
cada clube deverão confirmar a participação dos seus atletas
em cada jornada.
(e) – No caso de competições não regulares, a ATM Madeira enviará uma lista
provisória de atletas, sendo possível verificar e alterar inscrições. Após a
emissão da lista definitiva, não serão aceites alterações.
(f) – Um jogador que alinhe pela equipa B de um Clube nos Campeonatos
Nacionais ou Regionais de Seniores poderá jogar pela equipa A do mesmo
Clube, desde que em Divisões diferentes, ficando preso à equipa principal logo
que totalize duas participações.
(g) – Se se tratar de um atleta jovem apto ao escalão de Seniores, Flutuante ou não,
de nacionalidade portuguesa, não haverá qualquer limite de participação,
podendo apenas representar uma equipa nos Campeonatos Regionais, em
simultâneo com equipa a competir a nível nacional.
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(h) – Se um jogador for Flutuante, apenas poderá representar o clube de origem nos
Campeonatos Regionais de Equipas.
(i) – Em encontros agendados em calendário para o mesmo dia, um jogador que se
apresente em qualquer uma das duas condições anteriores apenas poderá
representar uma das formações, apesar das alterações que se venham a introduzir
por mútuo acordo entre as equipas envolvidas.
4
(j) – Nos Campeonatos Regionais de Equipas Masculinas, um clube poderá
apresentar por encontro uma atleta do sexo feminino, desde que o mesmo clube
não tenha qualquer equipa a competir no setor feminino.
(k) – Em todos os encontros dos Campeonatos Regionais de Equipas, as formações
deverão apresentar, de forma efetiva, no mínimo dois atletas regionais (ou
equiparados, segundo as regras da Direção Regional de Juventude e Desporto).
(l) – O recinto de jogo deverá estar disponível 30 minutos antes do horário oficial
do encontro.
(m) – O dia e horário oficial para realização dos encontros é o sábado às 16.00 horas,
exceto se houver encontros no Porto Santo, cujo horário de início será às 13.00
horas, devido ao transporte marítimo.
1.1.2 - Bola Oficial:
(a) – As bolas oficiais serão obrigatoriamente de plástico e cor branca, podendo as
equipas, na qualidade de visitadas, optar pelos exemplares: Butterfly 40+ Plastic
ou Tibhar 40+.
1.1.3 - Equipamento de jogo:
(a) – As equipas devem de uniformizar os equipamentos dos seus atletas.
(b) – Não é permitida a utilização de camisolas brancas, uma vez que esta é a cor da
bola oficial.
1.1.4 – Arbitragem:
(a) – A responsabilidade da arbitragem será atribuída à equipa que joga em casa.
(b) – O boletim de jogo deverá ser entregue à ATMM, até dois dias úteis após a
realização do encontro, sendo essa responsabilidade pertencente à equipa que
joga em casa.
(c) – Às equipas que não cumprirem com o ponto anterior, será aplicada uma multa
de cinco euros (5€).
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1.1.5 - Adiamentos de jogos:
(a) – A alteração da data de realização do encontro deverá ser comunicada à ATMM
na semana anterior à data oficial do encontro.
(b) - O clube interessado na alteração da data do encontro deve entrar em contacto
com a equipa adversária e esta deverá responder via e-mail, dando conhecimento
à ATMM, com indicação da nova data e horário, caso concorde com o
adiamento.
(c) – A nova data para a realização do encontro nunca deverá ultrapassar os 15 dias
posteriores à data oficial do encontro.
(d) – Em caso de incumprimento injustificado deste procedimento, a ATMM
solicitará imediatamente ao clube que aceitou o adiamento para estabelecer
unilateralmente uma data e horário de realização dessa partida, sendo
automaticamente aceite pela ATMM e transmitido ao clube que propôs
inicialmente a alteração.
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1.2 - CAMPEONATO REGIONAL 1ª DIVISÃO MASCULINA
1.2.1 - Formato competitivo:
(a) – Dez (10) equipas incluídas numa Série Única.
(b) – Disputa no sistema de poule a duas voltas, alternadamente nas mesas dos
Clubes concorrentes. Classificação feita por pontos.
1.2.2 - Sistema de jogo:
LUSITANO
- PAR (B,C,D,E) vs PAR (Y,Z,V,W)
- A vs Y
- B vs X
- C vs Z
- A vs X
1.2.3 – Pontuação:
- Vitória por 4-0, 4-1 ou falta de comparência = 4 pontos
- Vitória por 3-2 = 3 pontos
- Derrota por 3-2 ou Empate = 1 pontos
- Derrota por 4-0 ou 4-1 = 0 pontos
- Derrota por falta de comparência = -3 pontos
1.2.4 – Promoção:
(a) – O vencedor conquista o título de Campeão Regional da 1ª Divisão Masculina e
será promovido diretamente à II Divisão de Honra – Série Madeira, exceto se for
uma equipa secundária abrangida pelo disposto em A 1.19 e A 1.20, do
Regulamento Geral da FPTM.
1.2.5 – Despromoção:
(a) – Os dois últimos classificados descem automaticamente à 2ª Divisão Regional
Masculina.
(b) – As vagas deixadas pelos Clubes despromovidos serão preenchidas pelos dois
apurados da 2ª Divisão Regional Masculina, desde que terminem na primeira
metade da tabela.
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(c) – Em caso de desistência ou pena com baixa de divisão de qualquer Clube,
proceder-se-á de acordo com a ordem classificativa da 2ª Divisão Regional
Masculina, apenas até à primeira metade da tabela.
(d) – Com esse propósito, e se for necessário ir mais a l é m , deverá essa vaga ser
preenchida por um dos Clubes despromovidos, seguindo-se sempre a ordem
classificativa.
(e) – Na eventualidade de haver Clubes eliminados por falta de comparência no
decorrer do Campeonato, estes serão considerados últimos classificados e
descerão automaticamente, independentemente do seu número.
1.2.6 - Constituição da equipa:
(a) – Os clubes deverão apresentar no mínimo 2 jogadores efetivos em todos os
encontros. O não cumprimento desta norma terá como consequência a derrota
por falta de comparência.
1.2.7 – Prémios:
(a) – A ATMM atribuirá, como prémios, troféu e medalhas à equipa campeã e aos
seus componentes efetivos.
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1.3 - CAMPEONATO REGIONAL 1ª DIVISÃO FEMININA
1.3.1 - Formato competitivo:
(a) – Dez (10) equipas incluídas numa Série Única.
8
(b) – Disputa no sistema de poule a duas voltas, alternadamente nas mesas dos
Clubes concorrentes. Classificação feita por pontos.
1.3.2 - Sistema de jogo:
LUSITANO
- PAR (B,C,D,E) vs PAR (Y,Z,V,W)
- A vs Y
- B vs X
- C vs Z
- A vs X
1.3.3 – Pontuação:
- Vitória por 4-0, 4-1 ou falta de comparência = 4 pontos
- Vitória por 3-2 = 3 pontos
- Derrota por 3-2 ou Empate = 1 pontos
- Derrota por 4-0 ou 4-1 = 0 pontos
- Derrota por falta de comparência = -3 pontos
1.3.4 – Promoção:
(a) – O vencedor conquista o título de Campeão Regional da 1ª Divisão Feminina e
será promovido diretamente à II Divisão Nacional Feminina – Série Madeira,
exceto se for uma equipa secundária abrangida pelo disposto em A 1.19 e A
1.20, do Regulamento Geral da FPTM.
1.3.5 - Constituição da equipa:
(a) – Os clubes deverão apresentar no mínimo 2 jogadores efetivos em todos os
encontros. O não cumprimento desta norma terá como consequência a derrota
por falta de comparência.
1.3.6 – Prémios:
(a) – A ATMM atribuirá, como prémios, troféu e medalhas à equipa campeã e aos
seus componentes efetivos.
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1.4 - CAMPEONATO REGIONAL 2ª DIVISÃO MASCULINA
1.4.1 - Formato competitivo:
(a) – Disputado em duas Fases – Fase de Grupos e Fase Final.
9
(a.1) – Fase de Grupos:
 Doze (12) equipas incluídas em duas Séries.
 Disputa no sistema de poule a duas voltas, alternadamente nas mesas dos Clubes
concorrentes. Classificação feita por pontos.
 As equipas serão distribuídas pelas Séries tendo por base a classificação do
ano anterior, seguindo o sistema da cobra.
(a.2) – Fase Final (formato a definir):
 Disputa do 1º ao 4º lugar;
 Disputa do 5º lugar ao 8º lugar;
 Disputa do 9º ao 12.º lugar.
1.4.2 - Sistema de jogo:
LUSITANO
- PAR (B,C,D,E) vs PAR (Y,Z,V,W)
- A vs Y
- B vs X
- C vs Z
- A vs X
1.4.3 – Pontuação:
(a) – Fase de grupos:
- Vitória por 4-0, 4-1 ou falta de comparência = 4 pontos
- Vitória por 3-2 = 3 pontos
- Derrota por 3-2 ou Empate = 1 pontos
- Derrota por 4-0 ou 4-1 = 0 ponto
- Derrota por falta de comparência = -3 pontos
(b) – Eliminatórias:
- Vence a equipa que garantir primeiro, três vitórias.
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1.4.4 – Promoção:
(a) – Os dois primeiros classificados serão promovidos à 1ª Divisão Regional
Masculina, exceto se for uma equipa secundária abrangida pelo disposto em A
1.19 e A 1.20, do Regulamento Geral da FPTM.
1.4.5 – Despromoção:
(a) – Os dois últimos classificados descem automaticamente à 3ª Divisão Regional
Masculina.
(b) – As vagas deixadas pelos Clubes despromovidos serão preenchidas pelos dois
apurados da 3ª Divisão Regional Masculina, desde que terminem na primeira
metade da tabela.
(c) – Em caso de desistência ou pena com baixa de divisão de qualquer Clube,
proceder-se-á de acordo com a ordem classificativa da 3ª Divisão Regional
Masculina, apenas até à primeira metade da tabela.
(d) – Com esse propósito, e se for necessário ir mais a l é m , deverá essa vaga ser
preenchida por um dos Clubes despromovidos, seguindo-se sempre a ordem
classificativa.
(e) – Na eventualidade de haver Clubes eliminados por falta de comparência no
decorrer do Campeonato, estes serão considerados últimos classificados e
descerão automaticamente, independentemente do seu número.
1.4.6 - Constituição da equipa:
(a) – Os clubes deverão apresentar no mínimo 2 jogadores efetivos em todos os
encontros. O não cumprimento desta norma terá como consequência a derrota
por falta de comparência.
(b) – Apenas poderão participar na Fase Final atletas que tenham participado em
pelo menos três encontros da Fase de Grupos do Campeonato.
1.4.7 – Prémios:
(a) – A ATMM atribuirá, como prémios, troféu e medalhas à equipa campeã e aos
seus componentes efetivos.
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1.5 - CAMPEONATO REGIONAL 3ª DIVISÃO MASCULINA
1.5.1 - Formato competitivo:
(a) – Disputado em duas Fases – Fase de Grupos e Fase Final.
(a.1) - Fase de Grupos:
 Disputa no sistema de poule a duas voltas, alternadamente nas mesas dos Clubes
concorrentes. Classificação feita por pontos.
 As equipas serão distribuídas em grupos, respeitando a localização geográfica e
proximidade.
(a.2) - Fase Final:
 Os dois primeiros classificados de cada grupo qualificam-se para a Fase Final.
 Disputa em fase de eliminatórias.
1.5.2 - Sistema de jogo:
LUSITANO
- PAR (B,C,D,E) vs PAR (Y,Z,V,W)
- A vs Y
- B vs X
- C vs Z
- A vs X
1.5.3 – Pontuação:
(a) – Fase de Grupos:
- Vitória por 4-0, 4-1 ou falta de comparência = 4 pontos
- Vitória por 3-2 = 3 pontos
- Derrota por 3-2 ou Empate = 1 pontos
- Derrota por 4-0 ou 4-1 = 0 ponto
- Derrota por falta de comparência = -3 pontos
(b) – Fase Final:
- Vence a equipa que garantir primeiro, três vitórias.
1.5.4 – Promoção:
- Os dois primeiros classificados serão promovidos à 2ª Divisão Regional Masculina,
exceto se for uma equipa secundária abrangida pelo disposto em A 1.19 e A 1.20, do
Regulamento Geral da FPTM.
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1.5.5 - Constituição da equipa:
(a) – Os clubes deverão apresentar no mínimo 2 jogadores efetivos em todos os
encontros. O não cumprimento desta norma terá como consequência a derrota
por falta de comparência.
(b) – Apenas poderão participar na Fase Final atletas que tenham participado em
pelo menos dois encontros durante a Fase de Grupos.
1.5.6 – Prémios:
(a) – A ATMM atribuirá, como prémios, troféu e medalhas à equipa campeã e aos
seus componentes efetivos.
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2 - CAMPEONATOS REGIONAIS DE EQUIPAS JOVENS
Sub-21, Juniores, Cadetes, Infantis e Iniciados
(a) – Estes Campeonatos serão abertos a todos os clubes filiados na ATMM;
(b) – Apenas haverá disputa do título regional se houver um mínimo de três (3)
equipas inscritas;
13
(c) – A ATMM informará, no momento da abertura das inscrições para os diferentes
campeonatos, qual o sistema de competição a ser utilizado;
(d) – No momento da inscrição, os clubes deverão indicar o nome dos atletas
constituintes da equipa, para que se possam definir os sorteios das diversas
provas;
(e) – A distribuição das equipas, para efeitos de sorteio, será feita através do
somatório de pontos, das classificações respetivas, dos dois melhores jogadores
de cada equipa;
(f) – A ordem da classificação a ser seguida será Mundial (até à 300ª posição),
Nacional e Regional, em cada um dos escalões;
(g) – Um atleta apenas poderá mudar de equipa, se tiver ranking inferior aos dois
atletas utilizados para calcular o ranking da equipa;
(h) – Um clube apenas poderá apresentar equipas secundárias se as equipas
principais se encontrarem totalmente preenchidas (mínimo de 3 atletas);
(i) – Um clube pode participar em Sub-21, com jogadores de outro escalão inferior,
desde que tenham exame médico apto para Sénior. Contudo, deverá apresentar
obrigatoriamente um atleta deste escalão e o mesmo deverá ter participação
efetiva em todos os encontros disputados;
(j) – A ATMM atribuirá, como prémios, troféu e medalhas à equipa campeã e aos
segundos e terceiros classificados;
(k) – Todos os atletas, das equipas premiadas, deverão se apresentar no pódio,
devidamente equipados. Caso isso não se verifique, o respetivo prémio não será
atribuído.
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3 - CAMPEONATOS REGIONAIS DE SINGULARES
Seniores, Sub-21, Juniores, Cadetes, Infantis e Iniciados
(a) – Estes Campeonatos serão disputados nas classes de Seniores, Juniores,
Cadetes, Infantis, Iniciados e ainda em Sub-21, no sistema misto. Nos casos em
que se justifique, poderão já ser integrados atletas diretamente no Mapa Final;
(b) – Apenas haverá disputa do título regional se houver um mínimo de três (3)
atletas inscritos;
(c) – A ordem da classificação a ser seguida será Mundial (até à 300ª posição),
Nacional e Regional, de cada um dos escalões;
(d) – Na distribuição dos atletas pelos grupos haverá o cuidado, sempre que
possível, de não juntar no mesmo grupo atletas do mesmo clube;
(e) – Caso se verifique a inclusão de atletas do mesmo clube no mesmo grupo, eles
terão, obrigatoriamente, de jogar entre si, nas primeiras jornadas do grupo;
(f) – Nos sorteios dos mapas finais, no sistema de eliminatórias, os atletas do
mesmo clube ficarão separados o mais longe possível;
(g) – As partidas serão disputadas ao melhor de 5 (cinco) jogos;
(h) – A ATMM atribuirá, como prémios, troféus aos três primeiros classificados;
(i) – Todos os atletas deverão se apresentar no pódio, devidamente equipados. Caso
isso não se verifique, o respetivo prémio não será atribuído.
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4 - CAMPEONATOS REGIONAIS DE PARES
Seniores, Sub-21, Juniores, Cadetes, Infantis e Iniciados
(a) – Estes Campeonatos serão disputados nas classes de Seniores, Juniores,
Cadetes, Infantis, Iniciados e, ainda, em Sub-21, no sistema de Eliminatórias;
(b) – Apenas haverá disputa do título regional se houver um mínimo de quatro (4)
pares inscritos;
(c) – Não é obrigatório que os atletas pertençam ao mesmo clube;
(d) – Para efeitos de inscrição, um par masculino ou feminino, formado por
jogadores de clubes diferentes, será considerado como o par do clube a que
pertença o jogador de classificação mais alta;
(e) – Da mesma forma, um par misto, formado por jogadores de diferentes clubes,
será considerado como o par do clube a que pertença o jogador masculino;
(f) – Os cabeças de série serão estabelecidos pelo somatório das posições dos
atletas;
(g) – A ordem da classificação a ser seguida será Mundial (até à 300ª posição),
Nacional e Regional, de cada um dos escalões;
(h) – Todas as partidas são disputadas ao melhor de 5 (cinco) jogos;
(i) – A ATMM atribuirá, como prémios, medalhas aos três primeiros classificados;
(j) – Todos os atletas, dos pares premiados, deverão se apresentar no pódio,
devidamente equipados. Caso isso não se verifique, o respetivo prémio não será
atribuído.
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5 - TORNEIOS ABERTOS
5.1 - Sistema Misto (Grupos + Eliminatórias):
(a) – Estas provas serão disputadas nas classes de Seniores, Juniores, Cadetes,
Infantis, Iniciados, no sistema misto.
(b) – Apenas haverá disputa de uma competição se houver um mínimo de três (3)
atletas inscritos.
(c) – Um atleta poderá participar em mais do que um escalão, desde que se encontre
devidamente apto para tal e de acordo com o número de vagas disponibilizadas
pela organização.
(d) – Apenas será admitida a entrada atletas de um escalão inferior, quando se
verificar que todos os atletas pertencentes a essa classe têm a sua participação
garantida.
(e) – No caso de haver mais candidatos do que vagas, os atletas serão selecionados
de acordo com a classificação, em vigor à data, no escalão imediatamente
anterior.
(f) – A ordem da classificação a ser seguida será Mundial (até à 300ª posição),
Nacional e Regional, de cada um dos escalões.
(g) – No caso de ser a primeira prova da época em curso, será utilizada a última
classificação atualizada da época anterior, de cada um dos escalões.
(h) – Na distribuição dos atletas pelos grupos haverá o cuidado, sempre que
possível, de não juntar no mesmo grupo atletas do mesmo clube.
(i) – Caso se verifique a inclusão de atletas do mesmo clube no mesmo grupo, eles
terão, obrigatoriamente, de jogar entre si, nas primeiras jornadas do grupo.
(j) – Nos escalões de Iniciados, Infantis e Cadetes os dois primeiros classificados de
cada grupo qualificam-se para o Mapa Final. Em Juniores e Seniores, apenas o
primeiro se apurará.
(k) – Nos sorteios dos mapas finais, no sistema de eliminatórias, os atletas do
mesmo clube ficarão separados o mais longe possível.
(l) – As partidas serão disputadas ao melhor de 5 (cinco) jogos.
(m) – A ATMM atribuirá prémios aos três primeiros classificados da Poule
Principal e medalhas aos vencedores das poules secundárias.
(n) – Todos os atletas premiados deverão se apresentar no pódio, devidamente
equipados, caso isso não se verifique o respetivo prémio não será atribuído.
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5.2 - Poules por Níveis:
(a) – Estas provas serão disputadas nas classes de Seniores, Juniores, Cadetes,
Infantis, Iniciados, em sistema de poule.
(b) – Apenas haverá disputa de uma competição se houver um mínimo de dez (10)
atletas inscritos.
(c) – Um atleta poderá participar em mais do que um escalão, desde que se encontre
devidamente apto para tal e de acordo com o número de vagas disponibilizadas
pela organização.
(d) – Apenas será admitida a entrada de atletas de um escalão inferior, quando se
verificar que todos os atletas pertencentes a essa classe têm a sua participação
garantida.
(e) – No caso de haver mais candidatos do que vagas, os atletas serão selecionados
de acordo com a classificação, em vigor à data, no escalão imediatamente
anterior.
(f) – A poules deverão ser preferencialmente de cinco (5) ou seis (6) elementos
cada, podendo no entanto ser alterado caso o número de inscritos assim o
justifique.
(g) – A ordem da classificação a ser seguida será Mundial (até à 300ª posição),
Nacional e Regional, de cada um dos escalões.
(h) – No caso de ser a primeira prova da época em curso, será utilizada a última
classificação atualizada da época anterior, de cada um dos escalões.
(i) – Caso se verifique a inclusão de atletas do mesmo clube no mesmo grupo, eles
terão, obrigatoriamente, de jogar entre si, nas primeiras jornadas do grupo.
(j) – As partidas serão disputadas ao melhor de 5 (cinco) jogos.
(k) – A ATMM atribuirá prémios aos três primeiros classificados da Poule Principal
e medalhas aos vencedores das poules secundárias.
(l) – Todos os atletas premiados deverão se apresentar no pódio, devidamente
equipados, caso isso não se verifique o respetivo prémio não será atribuído.
(m) – O Vencedor de cada uma das poules secundárias garante a subida ao nível
superior na prova seguinte.
(n) – O último classificado de cada poule desce automaticamente à poule do nível
inferior na prova seguinte.
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6 - TAÇA DA MADEIRA
6.1 - Pressupostos básicos:
(a) – A Associação de Ténis de Mesa da Madeira organiza anualmente a Taça da
Madeira, prova disputada por equipas e aberta a todos os Clubes no escalão de
Seniores, em ambos os sexos;
(b) – As equipas p o d e r ã o ser formadas por atletas de qualquer escalão etário,
tal como acontece nos Campeonatos Regionais de Equipas Seniores;
(c) – Se um jogador for Flutuante, poderá decidir qual o clube a representar na
competição, de forma exclusiva;
(d) – Cada Clube poderá inscrever apenas uma equipa por sexo;
(e) – Esta competição desenrola-se em duas fases concentradas por eliminatórias,
com exclusão à primeira derrota, sempre que o total de equipas inscritas seja
superior a oito (8);
(f) – As equipas qualificadas realizarão os respetivos encontros numa mesma
instalação desportiva;
(g) – A realização dos sorteios terá em conta os seguintes critérios:






As equipas que disputam o Campeonato Nacional da 1ª Divisão ficarão isentas
da 1ª Fase;
As equipas da 2ª Divisão Nacional – Série Madeira e dos diversos
Campeonatos Regionais disputarão a 1ª Fase;
A distribuição das equipas no sorteio em cada uma das fases será feita por
sorteio absoluto;
A 2ª Fase da competição será composta no máximo por oito equipas masculinas
e oito femininas, de onde se apurarão as finalistas;
As Finais serão realizadas em simultâneo.

(h) – Após a realização da 1ª Fase e do apuramento das equipas para a 2ª Fase,
será efetuado novo sorteio para a seguinte eliminatória;
(i) – Os sorteios de ambas as Fases serão realizados durante a semana que
antecede a realização das mesmas.

6.2 - Bola Oficial:
(a) – As bolas serão fornecidas pela ATMM;
(b) – A bola oficial será de cor branca, Butterfly 40+ Plastic.
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6.3 - Sistema de Jogo:
Olímpico
- A vs X
- B vs Y
- PAR (C+ A ou B) vs PAR (Z+X ou Y)
- A ou B vs Z
- C vs X ou Y
*Em caso de ambas as equipas apresentarem apenas dois atletas, o sistema de jogo será
o seguinte:
A vs X
PAR
B vs Y
- Em cada um dos encontros das diferentes eliminatórias será efetuado o sorteio para
a definição da equipa que jogará na qualidade de visitado e visitante.
6.4 – Prémios:
(a) – Taça à equipa vencedora;
(b) – Taça ao finalista vencido;
(c) – Medalhas aos componentes das equipas finalistas, até ao máximo de cinco
atletas e respetivo treinador.
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7 - RANKING REGIONAL
(a) Abaixo indicamos a tabela com as pontuações a serem atribuídas por competição
Campeonato
Torneio
CLASSIF.
Torneio por Níveis
Regional
Aberto
150 pontos
120 pontos
1º
1º lugar
100 pontos
130 pontos
104 pontos
2º
2º lugar
85 pontos
115 pontos
92 pontos
3º
3º lugar
75 pontos
105 pontos
84 pontos
4º
4º lugar
70 pontos
5º
64 pontos
6º
62 pontos
5º-8º lugar
90 pontos
72 pontos
7º
60 pontos
8º
58 pontos
9º
56 pontos
10º
55 pontos
11º
54 pontos
12º
53 pontos
9º-16º lugar
80 pontos
64 pontos
13º
52 pontos
14º
51 pontos
15º
50 pontos
16º
49 pontos
17º
48 pontos
18º
47 pontos
19º
46 pontos
20º
45 pontos
21º
44 pontos
22º
43 pontos
23º
42 pontos
24º
41 pontos
17º-32º lugar
60 pontos
48 pontos
25º
40 pontos
26º
39 pontos
27º
38 pontos
28º
37 pontos
29º
36 pontos
30º
35 pontos
31º
34 pontos
32º
33 pontos
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33º-64º lugar

40 pontos

32 pontos

33º
34º
35º
36º
37º
38º
39º
40º
41º
42º
43º
44º
45º
46º
47º
48º
49º
50º
51º
52º
53º
54º
55º
56º
57º
58º
59º
60º

32 pontos
31 pontos
30 pontos
29 pontos
28 pontos
27 pontos
26 pontos
25 pontos
24 pontos
23 pontos
22 pontos
21 pontos
20 pontos
19 pontos
18 pontos
17 pontos
16 pontos
15 pontos
14 pontos
13 pontos
12 pontos
11 pontos
10 pontos
9 pontos
8 pontos
7 pontos
6 pontos
5 pontos

(b) As pontuações virtuais atribuídas em cada evento aos atletas que participem em
eventos nacionais do seu escalão e internacionais (Seleção da Madeira e Seleção
Nacional) serão definidas de acordo com os seguintes critérios:




Realização de dois ou mais eventos anteriormente: Média das pontuações
obtidas ou atribuídas nesses eventos;
Realização em apenas um evento anteriormente: Dedução de 25% da pontuação
anterior;
Caso seja a primeira participação a ser considerada na época, serão atribuídos os
pontos equivalentes (seguindo a tabela em vigor) à posição ocupada no mesmo
ranking na época anterior.
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8 - DISPOSIÇÕES FINAIS
(a) – É da competência da Direção da ATMM a resolução dos casos omissos que não
constem neste Regulamento, tendo em conta a lei geral ou as normas da FPTM e
as internacionais da ITTF e ETTU, que possuam natureza imperativa.
(b) – O presente Regulamento foi aprovado em Reunião de Direção de 26 de julho
de 2018 e entra em vigor a 1 de agosto de 2018, sendo aplicável para a época
desportiva 2018/19.

Associação de Ténis de Mesa da Madeira
Agosto 2019
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