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Convite 

 

A Associação Desportivo Jorge Antunes vem por este meio 

convidar o vosso prestigiado clube a participar no 6º Torneio 

de Ténis de Mesa “Cidade de Vizela”. 

O Torneio realizar-se-á no dia 15/02/2020 e 16/02/2020 no 

Pavilhão Municipal de Vizela, com início marcado para as 9 

horas. 

Estaremos ao vosso dispor para qualquer informação 

através do email joaopslourenco@hotmail.com ou telemóvel 

910658008. 

A Direção do Clube desde já envia os mais respeitosos 

cumprimentos. 
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Regulamento 

 

I. PROVAS: 
As provas serão realizadas nos dois dias do torneio com início às 9h. 

O Torneio será composto por 12 provas: 

 Sábado: 

o Infantis Masculinos Federados; 

o Infantis Femininos Federados; 

o Juniores Masculinos Federados; 

o Juniores Femininos Federados; 

o Não Federados – Adultos (nascidos em 2001 ou antes); 

o Não Federados – Jovens (nascidos em 2002 ou depois). 

 Domingo: 

o Iniciados Masculinos Federados; 

o Iniciados Femininos Federados; 

o Cadetes Masculinos Federados; 

o Cadetes Femininos Federados; 

o Seniores Masculinos Federados; 

o Seniores Femininos Federados. 

Todos os jogos do torneio serão á melhor de 5 sets (3-0, 3-1, 3-2). 

Cada uma das provas será no sistema de fase de grupos + eliminatórias. Se o total de 

participantes não o permitir será no sistema de grupo único. 

Se uma prova não tiver um mínimo de 4 inscritos ela não se realiza, se tal se suceder, os atletas 

são agrupados em escalão misto. 
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II. INSCRIÇÕES: 

A inscrição em 1 prova tem o custo de 3€. Todos os atletas jovens federados poderão 

participar em 2 provas, uma em cada dia, ficando a inscrição em 2 provas pelo preço de 5€. 

O pagamento das inscrições é obrigatório, independentemente da participação ou ausência. 

Estarão responsáveis pelo pagamento das inscrições os clubes dos atletas, devendo os mesmos 

efetuar o pagamento no dia do torneio, junto responsável do clube da Associação Desportivo 

Jorge Antunes. 

No momento da inscrição deve ser indicado se o atleta pretende almoço e o ranking nacional 

(caso possua) a ser considerado para efeitos de sorteio (ranking nacional à data do sorteio). 

As inscrições encontram-se abertas até às 23h59 do dia 30/01/2020 (quinta) e estas devem ser 

enviadas para o email joaopslourenco@hotmail.com. 

 

III. SORTEIOS: 

O Sorteio será realizado no fim-de-semana seguinte ao fecho das inscrições pelos responsáveis 

pela organização do torneio e por um elemento da ATMBraga, sendo divulgado por email e 

publicado na página oficial do Facebook da ATMB 

(https://www.facebook.com/AssociacaoTenisMesaBraga/) e do A.D.Jorge Antunes 

(https://www.facebook.com/desportivojorgeantunes/) durante a semana seguinte. 

O sorteio terá em atenção a classificação nacional dos atletas à presente data, seguido de 

ranking nacional de outro país e posteriormente a classificação no ranking da Associação de 

Ténis de Mesa de Braga (caso seja necessário) para preencher os 1º e 2º cabeça de série do 

sorteio. 

Para facilitar os sorteios de entrada no Mapa Final e equilibrar a competição na fase grupal, a 

organização da prova poderá optar por colocar diretamente no mapa final os atletas com 

maior ranking. A informação será disponibilizada em simultâneo com a divulgação dos sorteios. 

 

IV. PRÉMIOS: 

 

Todas as provas de Federados: 

 Prova com 4 a 15 inscritos: Serão atribuídas 4 taças aos 4 primeiros classificados; 

 Prova com 16 ou mais inscritos: Serão atribuídas 4 taças aos 4 primeiros classificados 

e 4 medalhas do 5º ao 8º classificado. 

Todas as provas de Não Federados: 

 Serão atribuídas 4 taças aos 4 primeiros classificados. 

Todos os participantes terão direito a um brinde pela participação. 
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V. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

 

a. Almoço: 

O almoço, para quem desejar, será na escola E. B. S. Infias (a 5 minutos a pé do local de 

competição); 

Preço: 6,50€ (com direito a Pão, Sopa, Refeição Principal com Salada, Sobremesa e Água); 

As inscrições para o almoço devem ser efetuadas em simultâneo com a inscrição dos atletas, 

ou seja, até ao dia 30/01/2020; 

Os familiares dos atletas também se poderão inscrever para o almoço, junto dos respetivos 

clubes; 

O pagamento do valor total das refeições terá de ser efetuado no início do torneio junto ao 

responsável do clube da Associação Desportivo Jorge Antunes; 

O valor a cobrar será sempre referente ao número de refeições que o clube/atleta solicitou no 

ato da inscrição. 

 

b. Outras Informações: 

O torneio terá interrupção para almoço em horário a definir; 

Não haverá chamadas pela instalação sonora, pelo que os atletas deverão apresentar-se junto 

da respetiva mesa de jogo à hora marcada, sendo apenas admitida uma tolerância de 5 (dois) 

minutos, finda a qual será marcada falta de comparência ao(s) jogador(es) ausente(s); 

Este torneio está integrado no planeamento de provas da ATMB, sendo que nos escalões de 

federados a pontuação obtida por cada atleta da ATMB contará para o Ranking ATMB; 

O torneio é aberto a todos os que desejem participar; 

Qualquer dúvida poderá ser esclarecida através por email (joaopslourenco@hotmail.com) ou 

por telemóvel (910658008); 

Qualquer caso omisso neste regulamento será resolvido pela organização do torneio. 
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c. Localização: 

Endereço: Tv. de Carvalhal 36, 4815-087 Infias 

 

 


