CAMPEONATOS REGIONAIS DE EQUIPAS 2018-2019
Pressupostos básicos
- Poderão participar nestes Campeonatos todos os atletas filiados na ATMM,
independentemente do seu escalão.
- Para poder participar num encontro dos Campeonatos Regionais um atleta deverá
proceder à sua inscrição no Portal da FPTM com a antecedência de 48 horas.
- 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.
- Se se tratar de jogador do escalão de Cadetes ou Juniores, 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.
- Se um jogador for Flutuante, apenas poderá representar o clube de origem nos
Campeonatos Regionais de Equipas.
- 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.
- 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.
- 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).
- O recinto de jogo deverá estar disponível 30 minutos antes do horário oficial do
encontro.
- O dia e o 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.
Bola Oficial
- As bolas oficiais serão obrigatoriamente de plástico e cor branca, podendo as equipas, na
qualidade de visitadas, optar pela Butterfly 40+ Plastic ou Tibhar 40+.
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Equipamento de Jogo
- As equipas devem de uniformizar os equipamentos dos seus atletas.
- Não é permitida a utilização de camisolas brancas, uma vez que esta é a cor da bola
oficial.

Arbitragem
- A responsabilidade da arbitragem será atribuída à equipa que joga em casa.
- 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.
- Às equipas que não cumprirem com o ponto anterior, será aplicada uma multa de cinco
euros (5€).

Adiamento de jogos
- A alteração da data de realização do encontro deverá ser comunicada à ATMM na
semana anterior à data oficial do encontro.
- 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.
- A nova data para a realização do encontro nunca deverá ultrapassar os 15 dias
posteriores à data oficial do encontro.
- 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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CAMPEONATO REGIONAL DA 1ª DIVISÃO MASCULINA 2017-2018
Formato competitivo

Sistema de jogo

Pontuação

Promoção

Despromoção

Constituição da equipa

Prémios

- Dez (10) equipais incluídas numa Série Única.
- Disputa no sistema de poule a duas voltas, alternadamente nas
mesas dos Clubes concorrentes. Classificação feita por pontos.
LUSITANO
PAR (B,C,D,E) vs PAR (Y,Z,V,W)
A vs Y
B vs X
C vs Z
A vs X
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
- 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.
- Os dois últimos classificados descem automaticamente à 2ª
Divisão Regional Masculina.
- As vagas deixadas pelos Clubes despromovidos serão
preenchidas pelos dois apurados da 2ª Divisão Regional
Masculina, desde que terminem na primeira metade da tabela.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- A ATMM atribuirá, como prémios, troféu e medalhas à equipa
campeã e aos seus componentes efetivos.
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CAMPEONATO REGIONAL DA 1ª DIVISÃO FEMININA 2018-2019
Formato competitivo

Sistema de jogo

Pontuação

Promoção

Constituição da equipa

Prémios

- No máximo dez (10) equipas incluídas numa Série Única.
- Disputa no sistema de poule a duas voltas, alternadamente nas
mesas dos Clubes concorrentes. Classificação feita por pontos.
LUSITANO
PAR (B,C,D,E) vs PAR (Y,Z,V,W)
A vs Y
B vs X
C vs Z
A vs X
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
- 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.
- 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.
- A ATMM atribuirá, como prémios, troféu e medalhas à equipa
campeã e aos seus componentes efetivos.
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CAMPEONATO REGIONAL DA 2ª DIVISÃO MASCULINA 2018-2019
Formato competitivo

Sistema de jogo

Pontuação

Promoção

Despromoção

- Disputado em duas Fases – Fase de Grupos e Fase Final.
- 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.
- Fase Final:
 1º ao 4º lugar (Meias-finais, Final e disputa do 3º lugar).
 5º lugar ao 8º lugar (Eliminatória 5º-8º lugar, disputa do
5º lugar e disputa do 7º lugar).
 9º ao 12.º lugar (Eliminatória 9º-12º lugar, disputa do 9º
lugar e disputa do 11º lugar).
LUSITANO
PAR (B,C,D,E) vs PAR (Y,Z,V,W)
A vs Y
B vs X
C vs Z
A vs X
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
Fase Final:
Vence a equipa que garantir primeiro três vitórias.
- 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.
- Os dois últimos classificados descem automaticamente à 3ª
Divisão Regional Masculina.
- As vagas deixadas pelos Clubes despromovidos serão
preenchidas pelos dois apurados da 3ª Divisão Regional
Masculina, desde que terminem na primeira metade da tabela.
- 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.
- 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.
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Constituição da equipa

Prémios

- 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.
- 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.
- Apenas poderão participar na Fase Final atletas que tenham
participado em pelo menos dois encontros em cada uma das
voltas da Fase de Grupos do Campeonato.
- A ATMM atribuirá, como prémios, troféu e medalhas à equipa
campeã e aos seus componentes efetivos.
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CAMPEONATO REGIONAL DA 3ª DIVISÃO MASCULINA 2017-2018
Formato competitivo

Sistema de jogo

Pontuação

Promoção

Constituição da equipa

Prémios

- Disputado em duas Fases – Fase de Grupos e Fase Final.
- 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.
- Fase Final:
 Os dois primeiros classificados de cada grupo qualificamse para a Fase Final.
 Disputa em fase de eliminatórias.
LUSITANO
PAR (B,C,D,E) vs PAR (Y,Z,V,W)
A vs Y
B vs X
C vs Z
A vs X
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
Fase Final:
Vence a equipa que garantir primeiro três vitórias.
- 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.
- 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.
- Apenas poderão participar na Fase Final atletas que tenham
participado em pelo menos dois encontros durante a Fase de
Grupos.
- A ATMM atribuirá, como prémios, troféu e medalhas à equipa
campeã e aos seus componentes efetivos.

Associação de Ténis de Mesa da Madeira
Funchal, 17 de julho de 2018
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