Grupo Desportivo
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Convite
O Grupo Desportivo e Cultural Actuais e
Antigos Alunos de Guilhabreu vem por este meio
convidar o Vosso prestigiado Clube a participar no
nosso XXV - Torneio Aberto Internacional
CIDADE DE VILA DO CONDE, torneio “800”.

Tudo faremos para que nada falte a quem nos
visita. Estaremos ao Vosso dispor para qualquer
informação através do E-mail aaaguilhabreu@gmail.com ou
Tels:914012177
914012177 e (22 ) 9260201 cerca das 23 horas.
Grata pela Vossa presença, a Direcção do
Clube desde já envia os mais respeitosos cumprimentos.
Guilhabreu, 23 de Dezembro de 2021
O Presidente da Direcção
( Joaquim Ferreira Faria de Azevedo )
PAVILHÃO
TELEMOVEL “ 914012177 “

Site: www.gdcaaaguilhabreu.com/
FAX: 229260201

℡ 229810373

Email:

CASA DA JUVENTUDE
aaaguillabreu@gmail.com
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XXV - TORNEIO ABERTO DE TÉNIS DE MESA

CIDADE DE VILA DO CONDE

Sub 10, Sub 12, Sub 15 e Sub 19
INFORMAÇÕES GERAIS

* As provas realizar-se-ão a 2 e 3 de Abril de 2022, com início
previsto para as 9:00 horas.

*LOCAL:

Pavilhão de Desportos da cidade de Vila do Conde, junto
ao estádio do Rio Ave F.C.

* INSCRIÇÕES:

abrem a 01 / 01 / 22 e encerram às 00 horas de

13 / 02 / 22.
« DEVEM SER FEITAS EM LETRA DE IMPRENSA COM O
NÚMERO DE LICENÇA » e enviadas para:
« Grupo Desportivo e Cultural Actuais e Antigos Alunos de Guilhabreu
Pavilhão CASA DA JUVENTUDE
Rua Senhora do Amparo s/n
RESULTADO DOS SORTEIOS
4485 - 266 Guilhabreu
Atenção ao art.º 3º b-) e &
Vila do Conde
Único do art.º 4º do
Portugal »

aaaguilhabreu@gmail.com

regulamento do XXV - Torneio
CIDADE DE VILA DO CONDE

*CONTACTOS:
TELs: 914012177 ou 936870270 das 19:00 às 20:00 horas
( Pavilhão ).

* SORTEIOS: 7 / 03 / 2022, às 20:00 horas, na Sala de Reuniões
do Pavilhão CASA DA JUVENTUDE, em Guilhabreu – Vila do
Conde

* ENCERRAMENTO: a cerimónia protocolar de encerramento realizarse-á no final das provas.

XXV -TORNEIO ABERTO INTERNACIONAL
CIDADE DE VILA DO CONDE
“Classificação – Torneio

- 800”

REGULAMENTO
I - PROVAS:
Artº 1º - O Torneio realizar-se-á no Pavilhão de Desportos da CIDADE DE VILA DO CONDE, a
2 e 3 de Abril de 2022 de acordo com o Regulamento de Torneios Abertos da Federação
Portuguesa de Ténis de Mesa sendo constituído por 8 (oito) provas distintas para cada uma das
seguintes classes:
SUB 10 FEMININOS
SUB 10 MASCULINOS
SUB 12 FEMININOS
SUB 12 MASCULINOS
SUB 15 FEMININOS
SUB 15 MASCULINOS
SUB 19 FEMININOS
SUB 19 MASCULINOS
&Único - Se, em alguma das provas não houver um mínimo de 3 ( três ) inscrições, essa prova
não se realizará, sendo anuladas as inscrições efectuadas, avisados os inscritos e devolvidas as
respectivas importâncias.
Artº 2º - O Torneio disputar-se-á no “sistema misto”, ( 1ª fase por grupos e a segunda por
eliminatórias ) sendo os concorrentes distribuídos pelos mapas finais de acordo com as regras da
Federação Portuguesa de Ténis de Mesa. As diferentes provas serão disputadas individualmente,
embora haja também classificações colectivas.
II - INSCRIÇÕES:
Artº 3º, - a) - As inscrições serão feitas num boletim próprio onde conste os números de
licença e a posição na classificação nacional de atletas e deverão ser enviadas através da
Associação Regional de cada clube.
INDIVIDUALMENTE
SUB 10 -----------------------SUB 12 ------------------------SUB 15 -----------------------SUB 19 -----------------------

6,00 €
7,00 €
9,00 €
10,00 €

COLECTIVAMENTE
UMA CLASSE ------------------- 10,00 €
DUAS CLASSES --------------- 13,00 €
TRÊS CLASSES ----------------- 14,00 €
QUATRO CLASSES E MAIS --15,00 €
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O pagamento das inscrições é obrigatório, independentemente da participação ou ausência.
As inscrições devem conter “obrigatoriamente” o nome e o número de licença dos
atletas, acompanhadas de um ofício timbrado do Clube e enviadas para:

«Grupo Desportivo e Cultural Actuais e Antigos
Alunos de Guilhabreu
Rua Senhora do Amparo
4485 -266 Guilhabreu
Vila do Conde
Portugal »
ou para:

aaaguilhabreu@gmail.com

& Único - As Inscrições abrem a 01 / 01 / 2022 e encerram a 13 / 02 / 2022 impreterivelmente.
Artº 3º - b) As Inscrições são da responsabilidade dos Clubes participantes. Assim, devem
confirmar por telefone, 914012177 ou pedir a confirmação por mail no ato da receção.
& Único – Os clubes participantes terão de efectuar o pagamento das suas inscrições e outros
serviços solicitados até às 12:00 horas do último dia da respectiva prova. Em próximo torneio, as
inscrições dos clubes infratores só serão consideradas para sorteio após liquidação dos valores em
falta e dos valores das atuais inscrições até oito dias antes do referido sorteio.
III - SORTEIOS:
Artº 4º - O sorteio das classes contempladas por este Regulamento, SUB10, SUB12, SUB 15 e
SUB19 será realizado a 7 / 03 / 2022, às 20:00 horas, na Sala de Reuniões do Pavilhão CASA DA
JUVENTUDE, em Guilhabreu – Vila do Conde para o qual se convidam todos os Delegados dos
Clubes inscritos no referido Torneio.

& Único – Por forma a que o processo de acesso a toda a informação referente a
esta prova seja mais rápido e eficiente, o resultado dos sorteios, programação da
prova, bem como demais esclarecimentos serão apenas colocados no site do Clube
( http://gdcaaaguilhabreu.com/ ) na secção referente ao Torneio, não sendo por isso
enviados para os Clubes pela forma tradicional ( correio ).
Se nos “for solicitado”, enviaremos por mail toda a documentação publicada no
site do Clube. Para tal, deverão mencionar no acto da inscrição o endereço eletrónico
para onde desejam que seja enviada a referida documentação.
Artº 5º - O Grupo Desportivo e Cultural Actuais e Antigos Alunos de Guilhabreu publicitará
no “site” indicado no ponto anterior o resultado dos sorteios, a programação da prova e afixará no
Pavilhão de Desportos da Cidade de Vila do Conde, em lugar bem visíbel e acessíbel, os mapas
referentes a cada uma das provas, os quais irão sendo mantidos actualizados, para que os
interessados possam seguir o desenrolar do Torneio.
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IV - ESQUEMA E HORÁRIO DE PROVAS
Artº 6º - No Sábado, dia 2 de Abril de 2022, com início previsto para as 9:00 horas, terá
início a fase grupal de SUB10 e SUB15.
No Domingo, dia 3 de Abril de 2022, com início previsto para as 9:00 horas, terá início a
fase grupal da classe de SUB12 e SUB19. No entanto, esta ordem poderá ser alterada caso se
verifique um número de inscrições significativamente superior nas provas de Domingo em relação às
de Sábado. Se esta situação ocorrer, serão informados todos os interessados no momento oportuno.
& - Para facilitar os sorteios de entrada no Mapa Final e equilibrar a competição na fase grupal,
a Organização da prova poderá colocar diretamente no referido mapa, atletas inscritos na prova pelo
melhor Ranking Mundial seguindo-se o Nacional. O número de atletas com entrada direta dependerá
do número de atletas inscritos nessa classe.
Artº 7º - O Conselho Nacional de Arbitragem nomeará o Juiz - Árbitro do Torneio e o número de
Árbitros que o Grupo Desportivo e Cultural Actuais e Antigos Alunos de Guilhabreu, como
entidade organizadora, entender solicitar, no respeito pelo disposto no Regulamento de Torneios.
Artº 8º - Das decisões dos Árbitros só haverá recurso para o Juiz - Árbitro, o qual só atenderá
qualquer reclamação sobre a arbitragem se ela for apresentada por um dos Delegados ou
Treinadores indicados pelo Clube, no impresso das Inscrições, e desde que ela incida apenas sobre
aspectos técnicos.
Artº 9º - Quando um Clube tiver motivos para protesto, deverá declará-lo no verso do boletim
de jogo, antes de ele ser entregue na Mesa da Organização.
& - Antes do início da eliminatória seguinte, o protesto deverá ser formalizado e fundamentado
por escrito, juntamente com a importância de 50,00 € ( cinquenta euros ), a qual será devolvida no
caso de o protesto ser julgado procedente.
V - DISPOSIÇÕES DIVERSAS
Artº 10º - Os Delegados dos Clubes concorrentes deverão estar presentes 15 ( quinze )
minutos antes do início de cada uma das provas, devendo nesse período indicar eventuais faltas de
comparência dos seus Atletas à Comissão Técnica.
Artº 11º - Os Atletas só poderão competir desde que se apresentem equipados como mandam
as regras internacionais, nomeadamente com camisola de manga curta, calção ou saia, meias e
sapatilhas. Deverão fazer-se acompanhar de documento identificativo que deverá ser apresentado
ao árbitro quando solicitado.
Artº 12º - Dentro das áreas de jogo apenas será permitida a presença dos Atletas ( quando em
competição ), dos Árbitros, do Juiz - Árbitro e de um elemento do Júri Oficial, quando necessário.
Artº 13º - A bola branca, DONIC P 40+ ***, será a bola oficial neste Torneio e fornecida pela
organização.
VI – CLASSIFICAÇÕES
Artº 14º - Haverá classificação individual em cada uma das 8 ( oito ) provas, assim como a
respectiva classificação colectiva.
Artº 15º - Haverá, ainda, uma classificação colectiva absoluta, dos Clubes participantes, de
acordo com as seguintes alíneas:
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a) - Só serão considerados para esta classificação colectiva absoluta, os Clubes que tenham
obtido classificações colectivas em pelo menos 3 ( três ) das 8 ( oito ) provas.

b) - A pontuação de cada um desses Clubes será determinada pelo somatório dos números
correspondentes à sua posição nas classificações colectivas das suas 3 ( três ) melhores classes.

& Único - Em caso de igualdade de pontuação entre dois ou mais Clubes, o desempate será
feito a favor daquele que tiver obtido melhor classificação colectiva nas provas a seguir indicadas por
ordem de prioridade:

1 – SUB 19
2 – SUB 15
3 – SUB 12
VII - PÉMIOS
Artº 16º - Individualmente serão atribuídos os prémios a seguir indicados:
1º ao 3º lugar – Taça ( dois terceiros )
5º ao 8º- Medalha
Artº 17º - Colectivamente serão entregues os prémios a seguir indicados:
1º ao 3º - Taça
Artº 18º - Ao primeiro Clube da classificação colectiva absoluta será atribuída a taça ou troféu
CIDADE DE VILA DO CONDE.
Artº 19º - As cerimónias da distribuição dos prémios deverão ter lugar imediatamente após o
termo de cada prova, pelo que a entidade organizadora informará atempadamente a data e a hora da
sua efetivação ( Regulamento Torneios Abertos ).
Artº 20º - Os atletas e os Clubes perdem os prémios a que têm direito, caso não se apresentem
para fazer parte do desfile da cerimónia protocolar de encerramento e entrega de prémios.
& Único - Na cerimónia protocolar de entrega de prémios, quer individuais quer colectivos, os
Atletas deverão apresentar-se devidamente equipados de acordo com o Regulamento Geral.
VIII - DISPOSIÇÃO FINAL
Artº 21º - Qualquer caso omisso neste Regulamento será resolvido pelo Júri Oficial do Torneio,
tendo sempre em atenção o estipulado no Regulamento Geral da F.P.T.M. e novo Regulamento de
Torneios Abertos.
Guilhabreu, 20 de Dezembro de 2021
Pl Organização

( Joaquim Ferreira Faria de Azevedo )
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PLANTA DAS ÁREAS DE JOGO
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FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TÉNIS DE MESA
Torneio - 800

XXV – Torneio Aberto Internacional

CIDADE DE VILA DO CONDE
Boletim de Inscrição

2021 / 2022

Clube:___________________________________________________________
Prova Coletiva

MASCULINOS

O clube deve fazer a colocação da opção com “X”
Competição
sim
não

ÉPOCA: 2021 / 2022
Competição
sim

FEMININOS

SUB 10

não

SUB 10

SUB 15

SUB 15
*Sem opção critério da Organização

Classe:
Masculinos

Class. Nac.

(A)
Total de Pontos:

(A)
Classif. Final:

SUB 10
Nº Lic.

Classe:
Masculinos

Class. Nac.

(A)
Total de Pontos:

(A)
Classif. Final:

Pontos
(A)

Femininos

(A)
Total de Pontos:

Class.
Nac.

Nº Lic.

Pontos
(A)

(A)
Classif Final:

SUB 15
N º Lic.

DELEGADOS

Pontos
(A)

Femininos

(A)
Total de Pontos:

LICENÇA

Class.
Nac.

N º Lic.

Pontos
(A)

(A)
Classif Final:

TREINADORES

LICENÇA

(A) – A preencher pela entidade organizadora

Clube:__________________________________________________________ _____ / ____ / ____
(Assinatura / Carimboo

Associação: ___________________________________________________ _____ / ____ /____
(Assinatura /Carimbo)

Mod nº7
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FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TÉNIS DE MESA
Torneio - 800

XXV – Torneio Aberto Internacional

CIDADE DE VILA DO CONDE
Boletim de Inscrição

2021 / 2022

Clube:___________________________________________________________
Prova Coletiva

O clube deve fazer a colocação da opção com “X”
Competição
sim
não

MASCULINOS

ÉPOCA: 2021 / 2022
Competição
sim

FEMININOS

SUB 12
SUB 19

não

SUB 12
SUB 19

Classe:
Masculinos

Class. Nac.

(A)
Total de Pontos:

(A)
Classif. Final:

SUB 12
Nº Lic.

Classe:
Masculinos

Class. Nac.

(A)
Total de Pontos:

(A)
Classif. Final:

Pontos
(A)

Femininos

(A)
Total de Pontos:

Class.
Nac.

Nº Lic.

Pontos
(A)

(A)
Classif Final:

SUB 19
N º Lic.

Pontos
(A)

Femininos

(A)
Total de Pontos:

Class.
Nac.

N º Lic.

Pontos
(A)

(A)
Classif Final:

*Sem opção critério da Organização

DELEGADOS

LICENÇA

TREINADORES

LICENÇA

(A) – A preencher pela entidade organizadora

Clube:__________________________________________________________ _____ / ____ / ____
(Assinatura / Carimbo)

Associação: ___________________________________________________ _____ / ____ /____
(Assinatura /Carimbo)

Mod nº7
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