
 

 

 

 

 

 

COMUNICADO Nº 20 DE 2020 / 2021 

1) Novas Classes Etárias 

2) Fase Final dos Campeonatos Nacionais de Equipas de Jovens 2020/2021 (Sub-19, Sub-

15, Sub-12) 

_____________________________________________________________________________ 

Exmos. Senhores, 

1) Novas Classe Etárias 

A FPTM informa que irá seguir as alterações das classes etárias em vigor, promovidas tanto pela 

ITTF como pela ETTU, regulando-as do mesmo modo que passamos a explicar: 

Juniores passarão a ser denominados Sub-19 

Cadetes passarão a ser denominados Sub-15 

Infantis passarão a ser denominados Sub-12 

Iniciados passarão a ser denominados Sub-10 

Os novos escalões etários entram efetividade de imediato, seguindo as boas práticas das 

entidades internacionais que regem a modalidade. 

2) Fase Final dos Campeonatos Nacionais de Equipas de Jovens 2020/2021 (Sub-19, Sub-

15 e Sub-12) 

Como é do conhecimento público a FPTM implementou um Manual de Procedimentos para 

Organização de Competições de Ténis de Mesa em contexto Covid-19. Neste manual explica-se 

que “as organizações das competições devem considerar modelos de competição que 

minimizem: o número de praticantes inscritos; o número de praticantes em simultâneo no local 

do evento; o número de encontros a disputar”, evitando assim, e tanto como possível, o 

aglomerado de atletas, treinadores, árbitros e comissão organizadora nas competições 

realizadas em modo concentrado. 

Assim, foi decidido alterar o modelo competitivo destas competições. 

O novo modelo competitivo idealizado e preparado para implementar configura uma Fase Final 

com o máximo 8 equipas (Final 8) em sistema de eliminatórias, tornando-se, nesta altura, 

absolutamente essencial saber o numero total de equipas que irá participar em cada uma das 

novas classes etárias. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nas categorias em que se inscrevam mais de 8 equipas, serão realizadas Fases de Apuramento 

Zonais que permitam apuramento para a Fase Final com representatividade territorial do 

seguinte modo. 

1) Equipas apuradas na Fase Zonal de Apuramento 

Zona Norte: 2 equipas 

Zona Sul: 2 equipas 

Zona Açores: 1 equipa 

Zona Madeira: 1 equipa 

2) As restantes duas equipas serão apuradas através do Ranking de Equipas que terá como 

base o Ranking Nacional Individual dos três melhores atletas de todas as equipas não 

apuradas. 

3) No caso de não se apurarem o numero de equipas por Zona conforme descrito em 1), a 

vaga será preenchida através de ranking descrito em 2) 

4) A constituição das Zona Norte e Sul terá como base as seguintes linhas orientadores 

a. Equilíbrio no numero de equipas em cada uma das Zonas 

b. Latitude das sedes dos clubes 

c. Proximidade entre as sedes dos clubes 

Assim, e embora a Final 8 esteja somente agendada para o fim-de-semana de 1 e 2 de maio, a 

FPTM vem por este meio abrir as inscrições dos Campeonatos Nacionais de Equipas de Jovens 

que deverão ser realizadas até ao próximo dia 12 de março para competicoes@fptm.pt no 

impresso que encontram em anexo. 

 

As alterações acima descritas serão espelhadas nos respetivos regulamentos. 

 

Lisboa, 22 de fevereiro de 2021 

A direção da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa 
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