TORNEIO ABERTO DE TÉNIS DE MESA
JUNTA DE FREGUESIA DO AREEIRO/ACCL
PAVILHÃO CASAL VISTOSO

25 e 26 de Março de 2017
REGULAMENTO
Art. 1º - A Junta de Freguesia do Areeiro em parceria com a ACCL - Associação das
Coletividades do Concelho de Lisboa e com a colaboração técnica da ATML Associação de Ténis de Mesa de Lisboa leva a efeito nos dias 25 e 26 de Março de
2017, o seu habitual torneio anual de Ténis de Mesa, integrado no planeamento
desportivo da respetiva Junta.
Art. 2º - Teremos como convidada a FPTM - Federação Portuguesa de Ténis de Mesa,
através do Departamento de Desporto Adaptado, para Atletas em quatro categorias
diferentes: cadeiras de rodas, intelectuais, atletas de Pé, e síndrome de down.
Art. 3º - Este torneio disputar-se-á no Pavilhão do Casal Vistoso em Lisboa.
Art. 4º - Neste torneio podem participar todos os atletas federados e não federados
representando Clubes, Escolas, Colectividades, Associações ou individualmente.
Art. 5º - As inscrições são gratuitas.
Art. 6º - As inscrições serão enviadas utilizando o boletim de inscrição próprio e
enviando através de e-mail para torneiosatml@gmail.com até ás 18:00h do dia 16 de
Março de 2017.
Art. 7º - O torneio integra em ambos os géneros os escalões abaixo referidos:

INICIADOS
INFANTIS
CADETES
JUNIORES
SENIORES
VETERANOS
ADAPTADO

ESCALÃO
Nascidos em 2007 ou depois
Nascidos em 2005 e 2006
Nascidos em 2002, 2003 e 2004
Nascidos em 1999,2000 e 2001
Nascidos em 1998 ou antes
Nascidos em 1976, ou antes
Qualquer idade

DIA
Domingo
Sábado
Domingo
Sábado
Domingo
Sábado
Sábado

Art. 8º - A idade dos atletas é certificada pela exibição de Documento Identificativo (BI
ou CC), antes do início das diferentes provas.
Art. 9º - Todos os atletas participantes tem de se apresentar devidamente equipados:
camisola, calção (que não podem s de cor branca) e sapatos de ténis.

Art. 10º - As bolas a utilizar são apresentadas pelos jogadores e serão de cor branca e
de plástico, qualquer marca 3*+.
Art. 11º - A prova será disputada individualmente apurando-se uma classificação
individual e outra por equipas, para a qual contam as classificações individuais de pelo
menos três atletas.
Art. 12º - Prémios:
- Taças para as equipas classificadas do 1º ao 3º lugar por escalão
- Troféu do 1º ao 3º classificados (dois terceiros)
- Medalhas aos “quarto finalistas” (5.ºs classificados - 4)
- T-Shirt a todos os inscritos e presentes
- Para o Desporto Adaptado, além da ‘t-shirt’, haverá também uma Medalha a todos os
presentes
Art. 13º - Todos os casos omissos serão resolvidos pela organização.

ORGANIZAÇÃO:
-- JUNTA FREGUESIA DO AREEIRO
-- ACCL - ASSOCIAÇÃO DAS COLECTIVIDADES DO CONCELHO DE LISBOA
COLABORAÇÃO:
-- CML – CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
-- ATML – ASSOCIAÇÃO DE TÉNIS DE MESA DE LISBOA
CONVIDADA:
-- FPTM – FED. PORTUGUESA DE TÉNIS DE MESA / DEP. DESPORTO ADAPTADO

