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                                               NORMAS ESPECÍFICAS

As normas específicas são regras estabelecidas pela F.P.T.M.

para Todos, para as provas por ela 

As normas específicas aplicam

participem nas competições da modalidade de Ténis de Mesa. 

Estas serão definidas em todas as épocas no período que antecede a competição. 

 

PROVAS 

As competições de Ténis de Mesa serão 

a execução de provas do seguinte tipo: 

  - Individuais;  

   - Pares;  

  - Equipas.  

Estas provas serão realizadas 

individuais denominadas Master Ranking List

DESPORTIVOS/CLUBES em parceria com a F.P.T.M.

Os concorrentes interessados, deverão fazer a sua inscrição, em cada uma das provas onde 

pretendem participar, nos prazos e locais estabelecido

Os atletas que tenham partici

de Mesa), ou ainda, noutras Federações filiadas na I.T.T.F. (International Table Tennis Federation) 

e E.T.T.U. (European Table Tennis Associa

provas promovidas pelo Departamento de Lazer e Desporto para Todos

participem ou tenham participado em provas 

Pode o Departamento de Lazer & Despo
documento comprovativo de que os atletas não incorrem neste impedimento
 

Todos os casos disciplinares serão avaliados pelo conselho de disciplina da F.P.T.M.
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NORMAS ESPECÍFICAS 

As normas específicas são regras estabelecidas pela F.P.T.M.- Departamento de Lazer e Desporto 

por ela organizadas. 

icam-se a todos os atletas e GRUPOS DESPORTIVOS/CLUBES

participem nas competições da modalidade de Ténis de Mesa.  

Estas serão definidas em todas as épocas no período que antecede a competição. 

As competições de Ténis de Mesa serão realizadas entre Setembro de 2013

a execução de provas do seguinte tipo:  

Estas provas serão realizadas em três etapas, Fase Distrital, Fase Nacional, e ainda em provas 

individuais denominadas Master Ranking List. Serão organizadas pelos 

em parceria com a F.P.T.M.-Departamento de Lazer e Desporto para Todos

Os concorrentes interessados, deverão fazer a sua inscrição, em cada uma das provas onde 

pretendem participar, nos prazos e locais estabelecidos para o efeito.  

tenham participado no calendário geral da F.P.T.M. (Federação Portuguesa de Ténis 

de Mesa), ou ainda, noutras Federações filiadas na I.T.T.F. (International Table Tennis Federation) 

e E.T.T.U. (European Table Tennis Association), na época corrente, não podem participar nas 

Departamento de Lazer e Desporto para Todos

participem ou tenham participado em provas regionais ou organizadas para Veteranos). 

Pode o Departamento de Lazer & Desporto para Todos da FPTM exigir, no ato da inscrição, 
documento comprovativo de que os atletas não incorrem neste impedimento

Todos os casos disciplinares serão avaliados pelo conselho de disciplina da F.P.T.M.
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Departamento de Lazer e Desporto 

GRUPOS DESPORTIVOS/CLUBES que 

Estas serão definidas em todas as épocas no período que antecede a competição.  

realizadas entre Setembro de 2013 e Junho de 2014, com 

em três etapas, Fase Distrital, Fase Nacional, e ainda em provas 

anizadas pelos GRUPOS 

Departamento de Lazer e Desporto para Todos. 

Os concorrentes interessados, deverão fazer a sua inscrição, em cada uma das provas onde 

(Federação Portuguesa de Ténis 

de Mesa), ou ainda, noutras Federações filiadas na I.T.T.F. (International Table Tennis Federation) 

tion), na época corrente, não podem participar nas 

Departamento de Lazer e Desporto para Todos (excepto os que 

organizadas para Veteranos).  

rto para Todos da FPTM exigir, no ato da inscrição, 
documento comprovativo de que os atletas não incorrem neste impedimento. 

Todos os casos disciplinares serão avaliados pelo conselho de disciplina da F.P.T.M. 
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EQUIPAS 

O campeonato nacional de equipas na 

DESPORTIVOS/CLUBES. Cada 

escalão. Os GRUPOS DESPORTIVOS/CLUBES serão colocados no mesmo escalão onde participaram 

na época 2012/2013. 

Se o GRUPO DESPORTIVO/CLUBE

poderão ser inscritos nessa equipa

Exceções 

No campeonato distrital cada 

escalão. 

Promoções e despromoções

Sobe ao 1º Escalão o campeão e vice

Desce ao 2º Escalão os dois últimos classificados do 1º Escalão.

Sobe ao 2º Escalão o primeiro e segundo do 3º Escalão.

Desce ao 3º Escalão os dois últimos clas

CLASSES 

As provas dos Campeonatos Individual e Equipas, bem como o Masters Ranking List, 

compreendem as seguintes classes: 

  1. Seniores Masculinos (1º, 2º e 3º Escalão); 

  2. Seniores Femininos (escalão único); 

As provas do Campeonato de Pares serão disputadas nas classes de:

  1. Pares Masculinos;  

  2. Pares Femininos;  

  3. Pares Mistos.  
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O campeonato nacional de equipas na época 2013/2014 será disputado por 

. Cada GRUPO DESPORTIVO/CLUBE só poderá inscrever uma equipa por 

. Os GRUPOS DESPORTIVOS/CLUBES serão colocados no mesmo escalão onde participaram 

CLUBE pertencer ao 1º Escalão e tiver atletas de 1º Escalão esses só 

poderão ser inscritos nessa equipa do 1º Escalão, e de igual modo para os outros escalões.

No campeonato distrital cada GRUPO DESPORTIVO/CLUBE pode inscrever mais de uma equipa p

Promoções e despromoções 

alão o campeão e vice-campeão do 2º Escalão. 

Desce ao 2º Escalão os dois últimos classificados do 1º Escalão. 

Sobe ao 2º Escalão o primeiro e segundo do 3º Escalão. 

Desce ao 3º Escalão os dois últimos classificados do 2º Escalão. 

As provas dos Campeonatos Individual e Equipas, bem como o Masters Ranking List, 

compreendem as seguintes classes:  

1. Seniores Masculinos (1º, 2º e 3º Escalão);  

2. Seniores Femininos (escalão único);  

peonato de Pares serão disputadas nas classes de: 
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época 2013/2014 será disputado por GRUPOS 

só poderá inscrever uma equipa por 

. Os GRUPOS DESPORTIVOS/CLUBES serão colocados no mesmo escalão onde participaram 

atletas de 1º Escalão esses só 

do 1º Escalão, e de igual modo para os outros escalões. 

pode inscrever mais de uma equipa por 

As provas dos Campeonatos Individual e Equipas, bem como o Masters Ranking List, 
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Os Pares podem ser constituídos por elementos de um mesmo 

GRUPOS DESPORTIVOS/CLUBES

 

QUALIFICAÇÃO EM ESCALÕES

Os concorrentes agrupam

estabelecidas para o efeito.  

A promoção ou manutenção dos concorren

estabelecida pela participação e respe

anterior de acordo com o que se determina a seguir: 

a) São despromovidos ao 2.º Escalão

1.º Escalão.  

b) São promovidos ao 1º Escalão

2º Escalão.  

c) São despromovidos ao 3º 

2º Escalão.  

d) São promovidos ao 2º Escalão

3º Escalão.  

No início de cada uma das épocas, será publicada listagem, com qualificaçã

mesma atualizada com pedidos que, venham a ser efe

anteriormente e a seguir.  

Os atletas que não constarem na mesma deverão, 

apresentar por escrito o seu pedido de qualificação, em determinada 

primeira participação em cada época, para a 

Todos. 

Qualquer concorrente que, na época anterior à que se inscreve na F

Lazer e Desporto para Todos

seguinte forma:  

1. O Calendário Geral de Provas da F.P.T.M.
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Os Pares podem ser constituídos por elementos de um mesmo GRUPO DESPORTIVO

GRUPOS DESPORTIVOS/CLUBES diferentes ou ainda, por elementos inscritos a título individual. 

QUALIFICAÇÃO EM ESCALÕES 

orrentes agrupam-se em Escalões, qualificação que deve respeitar as normas 

 

A promoção ou manutenção dos concorrentes, no/ao 1.º, 2.º e 3.º Escalão

ecida pela participação e respetiva classificação final no Masters 

anterior de acordo com o que se determina a seguir:  

a) São despromovidos ao 2.º Escalão os 4 (quatro) últimos classificados d

º Escalão os 4 (quatro) primeiros classificados do 

 Escalão os últimos 4 (quatro) classificados do 

Escalão os 4 (quatro) melhores classificados do 

No início de cada uma das épocas, será publicada listagem, com qualificaçã

m pedidos que, venham a ser efetuados, de acordo com o estabelecido 

ão constarem na mesma deverão, de acordo com os normativos seguintes, 

apresentar por escrito o seu pedido de qualificação, em determinada Escalão

ação em cada época, para a F.P.T.M.-Departamento de Lazer e Desporto para 

ualquer concorrente que, na época anterior à que se inscreve na F.P

Lazer e Desporto para Todos, tenha disputado as provas que a seguir se indicam, é qu

alendário Geral de Provas da F.P.T.M., é qualificado no 1º escalão. 
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GRUPO DESPORTIVO/CLUBE ou de 

lementos inscritos a título individual.  

s, qualificação que deve respeitar as normas 

Escalão, para cada Época será 

Masters Ranking List, da época 

os 4 (quatro) últimos classificados do Masters Ranking List do 

os 4 (quatro) primeiros classificados do Masters Ranking List do 

do Masters Ranking List. do 

) melhores classificados do Masters Ranking List do 

No início de cada uma das épocas, será publicada listagem, com qualificação de jogadores, sendo a 

e acordo com o estabelecido 

de acordo com os normativos seguintes, 

Escalão, 30 dias antes da sua 

Departamento de Lazer e Desporto para 

.P.T.M.- Departamento de 

, tenha disputado as provas que a seguir se indicam, é qualificado da 
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2. O Campeonato Regional, da Associação de Ténis de Mesa da área da sua jurisdição, 

qualificado no 2º Escalão, salvo se pre

3. Um atleta que não tenha participado em competições no âmbito da F.P.T.M. (Federação 

Portuguesa de Ténis de Mesa) há mais de uma época, é qualificado 

entanto e dentro do prazo estabelecido, 

4. Um atleta que deixe de participar na F.P.T.M.

épocas será colocado no mesmo escalão onde estava 

5. Provas promovidas por outras entidades, devem apresentar uma exposição por escr

do prazo estabelecido, onde co

Os atletas qualificados no 2

Específicas, pedir a sua qualificação n

Escalão e do 2º Escalão para o 1º Escalão

Todos os atletas filiados na F.P.T.M.

distritais e torneios abertos organizados pela F.P.T.

Um atleta qualificado num Escalão

em todas as provas da modalidade

Exceções  

Caso as provas Distritais de Seniores Masculinos

participar os atletas qualificados em qualquer 

apenas uma classificação (geral). 

No entanto, os atletas participantes nas provas organizadas nestes moldes, se vierem a participar 

no Campeonato Nacional Individual, terão de o fazer n

presente época desportiva.  

RESPONSABILIDADE DE INSCRIÇÃO

As inscrições são da competência dos 

responsabilidade.  

Os GRUPOS DESPORTIVOS/CLUBES

serão impossibilitados de se inscrever. 
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2. O Campeonato Regional, da Associação de Ténis de Mesa da área da sua jurisdição, 

, salvo se pretender a qualificação no 1º Escalão

3. Um atleta que não tenha participado em competições no âmbito da F.P.T.M. (Federação 

Portuguesa de Ténis de Mesa) há mais de uma época, é qualificado no

entanto e dentro do prazo estabelecido, pedir a sua qualificação no 1º ou 2

4. Um atleta que deixe de participar na F.P.T.M.- Departamento Desporto e Lazer 

mesmo escalão onde estava quando saiu. 

. Provas promovidas por outras entidades, devem apresentar uma exposição por escr

do prazo estabelecido, onde conste a qualificação pretendida.  

2º ou 3º Escalão podem, pelos critérios estabelecidos

pedir a sua qualificação no escalão imediatamente superior (d

º Escalão para o 1º Escalão) dentro do prazo estabelecido. 

ados na F.P.T.M.- Departamento Desporto e Lazer podem parti

torneios abertos organizados pela F.P.T.M e suas Associações.

Escalão (1º, 2º ou 3º) ficará vinculado ao mesmo

em todas as provas da modalidade, havendo a considerar as seguintes exce

de Seniores Masculinos sejam organizadas em 

participar os atletas qualificados em qualquer escalão (1º, 2º e 3º Escalão

apenas uma classificação (geral).  

No entanto, os atletas participantes nas provas organizadas nestes moldes, se vierem a participar 

o Campeonato Nacional Individual, terão de o fazer no escalão onde estão qualificados, na 

 

RESPONSABILIDADE DE INSCRIÇÃO 

As inscrições são da competência dos GRUPO DESPORTIVO/CLUBE ou do Atleta

GRUPOS DESPORTIVOS/CLUBES que não possuam o estatuto de "ativo" e quota a

serão impossibilitados de se inscrever.  
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2. O Campeonato Regional, da Associação de Ténis de Mesa da área da sua jurisdição, é 

Escalão. 

3. Um atleta que não tenha participado em competições no âmbito da F.P.T.M. (Federação 

no 3º Escalão, podendo no 

u 2º Escalão.  

Departamento Desporto e Lazer uma ou mais 

. Provas promovidas por outras entidades, devem apresentar uma exposição por escrito, dentro 

, pelos critérios estabelecidos pelas Normas 

imediatamente superior (do 3º Escalão para o 2º 

) dentro do prazo estabelecido.  

azer podem participar nas provas 

ssociações. 

ao mesmo, até ao final da época, 

a considerar as seguintes exceções:  

m Escalão única, poderão 

escalão (1º, 2º e 3º Escalão), sendo estabelecida 

No entanto, os atletas participantes nas provas organizadas nestes moldes, se vierem a participar 

onde estão qualificados, na 

ou do Atleta e da sua inteira 

ue não possuam o estatuto de "ativo" e quota atualizada 
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DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO NAS PROVAS/JOGOS

Os praticantes deverão fazer

na Prova/Jogo dos seguintes documentos: 

Documento de identificação original (Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão ou Carta de 

Condução ou Passaporte). 

RESPONSABILIDADE DE ORGANIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS

A organização dos campeonatos são da resp

Desporto para Todos, podendo esta delegar competências organizativas para os 

DESPORTIVOS/CLUBES ou ASSOCIAÇÕES.

ORGÂNICA DOS CAMPEONATOS DA F.P.T.M.

para Todos 

Os Campeonatos englobarão duas Fases distintas: 

  a) 1ª Fase - Distritais (conforme o número de inscrições que

  b) 2ªFase - Nacional.  

Todos os campeonatos Distritais têm de estar concluídos 30 dias antes do respetivo n

TIPOLOGIA DE INSCRIÇÃO

Os interessados terão que obter a sua filiação 

Desporto para Todos.  

Os filiados nestas condições, não ficam dispensados de proceder às inscrições, para as diversas 

provas, nos períodos e prazos estabelecidos nestas Normas. 
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DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO NAS PROVAS/JOGOS 

Os praticantes deverão fazer-se acompanhar/apresentar, obrigatoriamente e cumulativ

na Prova/Jogo dos seguintes documentos:  

Documento de identificação original (Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão ou Carta de 

 

RESPONSABILIDADE DE ORGANIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS 

A organização dos campeonatos são da responsabilidade da F.P.T.M.- 

, podendo esta delegar competências organizativas para os 

ou ASSOCIAÇÕES. 

ORGÂNICA DOS CAMPEONATOS DA F.P.T.M.- Departamento de Lazer e Desporto 

mpeonatos englobarão duas Fases distintas:  

(conforme o número de inscrições que se venha a registar

Todos os campeonatos Distritais têm de estar concluídos 30 dias antes do respetivo n

INSCRIÇÃO 

Os interessados terão que obter a sua filiação para a época na F.P.T.M.-

Os filiados nestas condições, não ficam dispensados de proceder às inscrições, para as diversas 

os períodos e prazos estabelecidos nestas Normas.  
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se acompanhar/apresentar, obrigatoriamente e cumulativamente, 

Documento de identificação original (Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão ou Carta de 

 

 Departamento de Lazer e 

, podendo esta delegar competências organizativas para os GRUPOS 

Departamento de Lazer e Desporto 

se venha a registar em cada Distrito);  

Todos os campeonatos Distritais têm de estar concluídos 30 dias antes do respetivo nacional. 

- Departamento de Lazer e 

Os filiados nestas condições, não ficam dispensados de proceder às inscrições, para as diversas 
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VALOR DAS INSCRIÇÕES POR ÉPOCA

Por Atleta ………………………………………………

Por GRUPO DESPORTIVO/CLUBE

Licença Desportiva por Atleta c/ Seguro ………. 25,00

 

ORGANIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS 

Podem participar todos os atletas inscritos na F.P.T.M.

Todos e inscritos na F.P.T.M.

Inscrição  

Os GRUPOS DESPORTIVOS/CLUBES

inscrição, no período compreendi

inscrição, será definido o calendário de jogos, 

atletas inscritos por GRUPOS DESPORTIVOS/CLUBES

Sistema de competição 

Seniores Masculinos e Femininos

As partidas disputam-se "ao melhor" 

concorrente obtenha três vitórias. 

Calendarização 

Decorrerá entre Outubro de 2013 e A

oportunamente. 
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VALOR DAS INSCRIÇÕES POR ÉPOCA 

tleta ……………………………………………….….... 12,00€ 

CLUBE ..…………..…… 50,00€ 

Licença Desportiva por Atleta c/ Seguro ………. 25,00€ 

ORGANIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS INDIVIDUAIS

DISTRITAIS 

Podem participar todos os atletas inscritos na F.P.T.M.-Departamento de Laser 

., desde que não participem no Calendário Geral de Provas da F.P.T.M.

CLUBES e atletas em representação Individual, deverão proceder à sua 

ríodo compreendido entre 1 de Agosto e 15 Setemb

inscrição, será definido o calendário de jogos, e molde das competições

GRUPOS DESPORTIVOS/CLUBES. 

Seniores Masculinos e Femininos 

se "ao melhor" de cinco sets, dando-se por concluídas logo que um 

concorrente obtenha três vitórias.  

entre Outubro de 2013 e Abril de 2014 e será organizada nos moldes e local a divulgar 

        Página 6 de 58 

13 531 999  /  +351 213 527 413                                                       NIPC 501 547 584 

                                      Mat.Cons. Reg. Com. Lisboa 

                                                                           sob o nº 237/961021 

INDIVIDUAIS 

Departamento de Laser e Desporto para 

no Calendário Geral de Provas da F.P.T.M. 

e atletas em representação Individual, deverão proceder à sua 

Agosto e 15 Setembro. Após o término de 

e molde das competições, consoante o número de 

se por concluídas logo que um 

bril de 2014 e será organizada nos moldes e local a divulgar 
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Podem participar todos os atle

Todos. 

Estes campeonatos serão organizados

inscrição. 

PRÉMIOS  

Os prémios a atribuir nos Campeonatos Distritais

os seguintes:  

Campeonatos Distritais: 

Até 16 participantes – Trofeu

Mais de 16 participantes – T

Campeonatos Nacionais: 

Até 16 participantes Taça ao

Mais de 16 participantes Taça aos 4 primeiros e T

ORGANIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS DE PARES

Podem participar todos os at

Todos e inscritos na F.P.T.M.

INSCRIÇÃO  

As inscrições serão indicadas oportunamente.

Após o término de inscrição, será de

inscritos. O calendário de jogos e moldes da competição será definido em articulação com a 

F.P.T.M.- Departamento de Lazer e Desporto para Todos

quantidade de Pares envolvidos. 
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NACIONAIS 

Podem participar todos os atletas inscritos na F.P.T.M.-Departamento de 

Estes campeonatos serão organizados nos moldes e local a divulgar oportunamente

buir nos Campeonatos Distritais e Nacionais Individuais

rofeu/Medalha aos 4 primeiros classificados; 

Trofeu/Medalha aos 8 primeiros classificados;

aça aos 2 primeiros classificados e Trofeu/Medalha

Taça aos 4 primeiros e Trofeu/Medalha do 4º ao 8º classificado.

ORGANIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS DE PARES E PARES MISTOS

DISTRITAIS 

Podem participar todos os atletas inscritos na F.P.T.M.-Departamento de Laser 

e inscritos na F.P.T.M., desde que não participem no Calendário Geral de Provas da F.P.T.M.

As inscrições serão indicadas oportunamente. 

término de inscrição, será definido o calendário de jogos, consoa

O calendário de jogos e moldes da competição será definido em articulação com a 

Departamento de Lazer e Desporto para Todos, pela sua an

nvolvidos.  

        Página 7 de 58 

13 531 999  /  +351 213 527 413                                                       NIPC 501 547 584 

                                      Mat.Cons. Reg. Com. Lisboa 

                                                                           sob o nº 237/961021 

Departamento de Laser e Desporto para 

nos moldes e local a divulgar oportunamente, assim como a 

s, para todas as Classes são 

;  

/Medalha ao 3º e 4º classificado; 

do 4º ao 8º classificado. 

E PARES MISTOS 

Departamento de Laser e Desporto para 

no Calendário Geral de Provas da F.P.T.M. 

finido o calendário de jogos, consoante o número de Pares 

O calendário de jogos e moldes da competição será definido em articulação com a 

pela sua análise e atendendo à 
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Calendarização 

Decorrerá entre Outubro de 2013 e A

oportunamente. 

Podem participar todos os Pares

Todos. 

Estes campeonatos serão organizados

inscrição. 

PRÉMIOS  

Os prémios a atribuir nos Campeonatos de Pares, para todas as Classes são os seguintes: 

Campeonato Distrital: 

 Até 16 participantes – Trofeu

Mais de 16 participantes Trofeu

Campeonato Nacional: 

Até 16 participantes Taça ao

Mais de 16 participantes Taça ao

ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO

Classe de Seniores Masculinos

As provas de Equipas da Classe Seniores Masculinos, desenrolam

oportunamente, mas incluindo sempre um jogo de pares.
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entre Outubro de 2013 e Abril de 2014 e será organizada nos moldes e local a divulgar 

NACIONAIS 

s Pares inscritos na F.P.T.M.-Departamento de Laser 

mpeonatos serão organizados nos moldes e local a divulgar oportunamente

Os prémios a atribuir nos Campeonatos de Pares, para todas as Classes são os seguintes: 

Trofeu/Medalha aos 4 primeiros classificados; 

ais de 16 participantes Trofeu/Medalha aos 8 primeiros classificados;  

Taça ao 1º e 2º classificados e Trofeu/Medalha do 3º e 4º

Mais de 16 participantes Taça ao 1º e 2º classificados e Trofeu/Medalha 

 

ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE EQUIPAS

DISTRITAL 

Classe de Seniores Masculinos 

As provas de Equipas da Classe Seniores Masculinos, desenrolam-se segundo Sistema 

luindo sempre um jogo de pares. 
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bril de 2014 e será organizada nos moldes e local a divulgar 

Departamento de Laser e Desporto para 

nos moldes e local a divulgar oportunamente, assim como a 

Os prémios a atribuir nos Campeonatos de Pares, para todas as Classes são os seguintes:  

 

do 3º e 4º classificados;  

 do 4º ao 8º classificados.  

EQUIPAS 

segundo Sistema a divulgar 
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Classe de Seniores Femininos 

As provas de Equipas das 

MARCEL CORBILLON, isto é, os encontros disputam

por concluídos logo que uma equipa obtenha três vitórias. 

As equipas da prova Cole

participar em cada encontro com um mínimo de dois atletas. 

Este sistema de competição consiste em colocar em confronto: 

a) Individualmente, dois jogadores de uma equipa com dois de outra equipa. 

b) Um par de uma equipa com um par da equipa adversária. 

  A-X, B-Y, Par, A-Y, B-X 

Os componentes do par podem ser indicados ao árbitro somente

respetiva partida; no entanto, os jogadores eleitos devem constar do boletim de jogo, no início do 

encontro.  

Participação 

Podem participar todos os GRUPOS DESPORTIVOS/CLUBES

Lazer e Desporto para Todos e na F.P.T.M., desde que n

Provas da F.P.T.M. 

Inscrição  

Os GRUPOS DESPORTIVOS/CLUBES

que a constituem, no período compreendido entre

Os GRUPOS DESPORTIVOS/CLUBES nas provas que venh

ainda proceder à inscrição de mais elementos, durante a 1ª Fase d

penúltima jornada do mesmo. 

Após o término de inscrição, será definido o calendário de jogos, consoan

inscritas. Se no termo das inscrições para a prova distrital houver Escalões que não reúnam 

número de equipas suficiente para que essa prova se efetue, poderá realizar
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Classe de Seniores Femininos  

 Classe de Seniores Femininos, desenrolam

MARCEL CORBILLON, isto é, os encontros disputam-se "ao melhor" de cinco partidas, dando

logo que uma equipa obtenha três vitórias.  

As equipas da prova Coletiva são constituídas por quatro jogadores podendo, no entanto, 

participar em cada encontro com um mínimo de dois atletas.  

Este sistema de competição consiste em colocar em confronto:  

) Individualmente, dois jogadores de uma equipa com dois de outra equipa. 

b) Um par de uma equipa com um par da equipa adversária.  

Os componentes do par podem ser indicados ao árbitro somente aquando da realização da 

artida; no entanto, os jogadores eleitos devem constar do boletim de jogo, no início do 

GRUPOS DESPORTIVOS/CLUBES filiados na F.P.T.M.

Lazer e Desporto para Todos e na F.P.T.M., desde que não participem no Calendário Geral de 

GRUPOS DESPORTIVOS/CLUBES deverão proceder à inscrição da sua Equipa e dos elementos 

que a constituem, no período compreendido entre 1 de Agosto e 15 de Setembro 

VOS/CLUBES nas provas que venham a ser disputadas em Poule, poderão 

ainda proceder à inscrição de mais elementos, durante a 1ª Fase d

ornada do mesmo.  

Após o término de inscrição, será definido o calendário de jogos, consoan

inscritas. Se no termo das inscrições para a prova distrital houver Escalões que não reúnam 

número de equipas suficiente para que essa prova se efetue, poderá realizar
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, desenrolam-se segundo o sistema 

se "ao melhor" de cinco partidas, dando-se 

tiva são constituídas por quatro jogadores podendo, no entanto, 

) Individualmente, dois jogadores de uma equipa com dois de outra equipa.  

aquando da realização da 

artida; no entanto, os jogadores eleitos devem constar do boletim de jogo, no início do 

filiados na F.P.T.M.- Departamento de 

ão participem no Calendário Geral de 

deverão proceder à inscrição da sua Equipa e dos elementos 

Setembro 2013  

am a ser disputadas em Poule, poderão 

ainda proceder à inscrição de mais elementos, durante a 1ª Fase do Campeonato e até à 

Após o término de inscrição, será definido o calendário de jogos, consoante o número de Equipas 

inscritas. Se no termo das inscrições para a prova distrital houver Escalões que não reúnam 

número de equipas suficiente para que essa prova se efetue, poderá realizar-se um Campeonato 
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Absoluto. No entanto, as equipas participantes n

participar no Campeonato Nacional, terão de o fazer no escalão em que se inscreveram, 

respeitando o estabelecido em "QUALIFICAÇÃO EM ESCALÕES 

CALENDARIZAÇÃO 

O Campeonato Distrital de Equipas d

O calendário de jogos e moldes da competição será definido pela 

Lazer e Desporto para Todos

Podem participar todos os GRUPOS 

Lazer e Desporto para Todos.

Local a divulgar oportunamente

As provas de Equipas da Classe Seniores Masculinos, desenrolam

oportunamente, mas incluindo sempre um jogo de pares.

As provas de Equipas da Classe Seniores Femininos

Distrital. 

Estes campeonatos serão organizados

Grupos, será da competência

análise, através da realização de um sorteio condicionado/arranjo, com b

provas Distritais anteriormente realizadas. 

Os Grupos a formar deverão ser equilibrados e homo

condicionado/arranjo, uma análise complexa do

se as mesmas não a tiverem efe

que as constituem, em função da sua classificação no 

justificável.  

Neste sorteio condicionado/arranjo, sempre 

- Campeões Distritais deverão ser colocados, sempre que possível, em Grupos diversos; 

- Colocação dos 2ºs classificados , por sorteio condicionado; 
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Absoluto. No entanto, as equipas participantes nas provas organizadas nestes moldes, se vierem a 

participar no Campeonato Nacional, terão de o fazer no escalão em que se inscreveram, 

respeitando o estabelecido em "QUALIFICAÇÃO EM ESCALÕES  

O Campeonato Distrital de Equipas decorrerá de Outubro de 2013 a Abril

O calendário de jogos e moldes da competição será definido pela F.P.T.M.

Lazer e Desporto para Todos pela sua análise e atendendo à quantidade de Equipas envolvidas. 

NACIONAL 

GRUPOS DESPORTIVOS/CLUBES filiados na F.P.T.M.

Lazer e Desporto para Todos. 

ocal a divulgar oportunamente, assim como a inscrição. 

As provas de Equipas da Classe Seniores Masculinos, desenrolam-se segundo Sistema a divulgar 

cluindo sempre um jogo de pares. 

as da Classe Seniores Femininos, desenrolam-se de igual modo ao Campeonato 

Estes campeonatos serão organizados nos seguintes moldes: A distribuição das Equipas, pelo

Grupos, será da competência da F.P.T.M.– Departamento de Lazer e Desporto para Todos

análise, através da realização de um sorteio condicionado/arranjo, com b

anteriormente realizadas.  

Os Grupos a formar deverão ser equilibrados e homogéneos, pelo que deverá haver, no sorteio 

condicionado/arranjo, uma análise complexa dos resultados das equipas na 1ª

se as mesmas não a tiverem efetuado (por numero reduzido de equipas inscritas), aos elementos 

nção da sua classificação no Master Ranking List, sempre que seja 

io condicionado/arranjo, sempre que possível, deve-se considerar o seguinte: 

deverão ser colocados, sempre que possível, em Grupos diversos; 

s classificados , por sorteio condicionado;  

        Página 10 de 58 

13 531 999  /  +351 213 527 413                                                       NIPC 501 547 584 

                                      Mat.Cons. Reg. Com. Lisboa 

                                                                           sob o nº 237/961021 

as provas organizadas nestes moldes, se vierem a 

participar no Campeonato Nacional, terão de o fazer no escalão em que se inscreveram, 

tubro de 2013 a Abril de 2014 

F.P.T.M.– Departamento de 

pela sua análise e atendendo à quantidade de Equipas envolvidas.  

filiados na F.P.T.M.- Departamento de 

segundo Sistema a divulgar 

de igual modo ao Campeonato 

A distribuição das Equipas, pelos 

Departamento de Lazer e Desporto para Todos pela sua 

análise, através da realização de um sorteio condicionado/arranjo, com base nos resultados em 

géneos, pelo que deverá haver, no sorteio 

s resultados das equipas na 1ª Fase desta prova e, 

tuado (por numero reduzido de equipas inscritas), aos elementos 

Ranking List, sempre que seja 

se considerar o seguinte:  

deverão ser colocados, sempre que possível, em Grupos diversos;  
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- Colocação dos 3º's classificados

colocação dos restantes classificados; 

- Sempre que a sua composição assim o justifique, deverá ser

equipas sem resultados na 1ª

jogadores demonstrada através das classificações do

A organização pode determinar que, se disputem simultanea

entre os elementos constituintes das equipas. 

PRÉMIOS 

Nacionais/Distritais 

Até 16 participantes - Taça 

classificado. 

Mais de 16 participantes - Taça e

8º classificado 

SISTEMA DE PONTUAÇÃO 

Provas realizadas em Poule  

A ordem de classificação é estabelecida por pontos segundo a seguinte tabela: 

Vitória 3 pontos  

Empate 2 pontos  

Derrota 1 ponto  

Falta de Comparência -3 pontos 

DESEMPATES 

EQUIPAS 

Se duas ou mais equipas obtiverem a mesma pontuação, aplica

critério até se encontrar o desempate: 
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's classificados, por sorteio condicionado e assim, sucessivamente, até à 

colocação dos restantes classificados;  

Sempre que a sua composição assim o justifique, deverá ser reconhecida a competitividade d

equipas sem resultados na 1ª Fase, pelos motivos anteriormente referidos (valia dos seus 

da através das classificações do Master Ranking List); 

A organização pode determinar que, se disputem simultaneamente em várias mesas, os encontros 

entre os elementos constituintes das equipas.  

Taça e Medalhas ao 1° classificado, Trofeu e 

Taça e Medalhas do 1º ao 4º classificados, Trofeu e

 

A ordem de classificação é estabelecida por pontos segundo a seguinte tabela: 

pontos  

Se duas ou mais equipas obtiverem a mesma pontuação, aplica-se, sucessivamente, o seguinte 

critério até se encontrar o desempate:  
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, por sorteio condicionado e assim, sucessivamente, até à 

reconhecida a competitividade das 

Fase, pelos motivos anteriormente referidos (valia dos seus 

Ranking List);  

mente em várias mesas, os encontros 

ao 1° classificado, Trofeu e medalhas do 2º ao 4º 

Trofeu e medalhas do 5ª ao 

A ordem de classificação é estabelecida por pontos segundo a seguinte tabela:  

se, sucessivamente, o seguinte 
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1. Atribui-se a pontuação exclusivamente respeitante a

entre as equipas empatadas; 

2. Ordenam-se as equipas, valorizando a que tiver maior diferença entre o número de partidas 

ganhas e o número de partidas perdidas, entre as empatadas. 

3. Ordenam-se as equipas, valorizando a que tiver maior dif

e o número de sets perdidos entre as empatadas ("SET

4. Ordenam-se as equipas, valorizando a que tiver maior diferença entre o número de pontos 

marcados e o número de pontos sofridos nos jogos efe

5. As equipas jogam entre si, numa volta, mas somente nos casos em que seja necessário decidir o 

título de Campeão, passar à fase imediata ou atribuição de prémios, 

de jogos estabelecido por sorteio. No

INDIVIDUAIS E PARES  

Se dois ou mais concorrentes obtiverem a mesma pontuação, aplica

seguinte critério até se encontrar o desempate: 

1. Atribui-se a pontuação exclusivament

os concorrentes empatados; 

2. Ordenam-se os concorrentes, valorizando o que tiver maior diferença entre o número de sets 

ganhos e o número de sets perdidos entre os empatados ("SET

3. Ordenam-se os concorrentes, valorizando o que tiver maior diferença entre o número de 

pontos marcados e o número d

4. Os concorrentes jogam entre si, numa volta, mas somente nos casos em que 

decidir o título de Campeão, passar à fase imediata ou atrib

calendário de jogos estabelecido por sorteio. Nos outros casos, os concorrentes são classificados 

"ex-aequo",  
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se a pontuação exclusivamente respeitante aos resultados dos encont

entre as equipas empatadas;  

se as equipas, valorizando a que tiver maior diferença entre o número de partidas 

ganhas e o número de partidas perdidas, entre as empatadas.  

se as equipas, valorizando a que tiver maior diferença entre o número de sets ganhos 

e o número de sets perdidos entre as empatadas ("SET-AVERAGE").  

se as equipas, valorizando a que tiver maior diferença entre o número de pontos 

e pontos sofridos nos jogos efetuados entre si ("POINT

5. As equipas jogam entre si, numa volta, mas somente nos casos em que seja necessário decidir o 

título de Campeão, passar à fase imediata ou atribuição de prémios, sendo o respe

de jogos estabelecido por sorteio. Nos outros casos, as equipas são classificados "

Se dois ou mais concorrentes obtiverem a mesma pontuação, aplica

seguinte critério até se encontrar o desempate:  

se a pontuação exclusivamente respeitante aos resultados das partidas efe

os concorrentes empatados;  

se os concorrentes, valorizando o que tiver maior diferença entre o número de sets 

ganhos e o número de sets perdidos entre os empatados ("SET-AVERAGE"). 

se os concorrentes, valorizando o que tiver maior diferença entre o número de 

pontos marcados e o número de pontos sofridos nos jogos efetuados entre si ("POINT

4. Os concorrentes jogam entre si, numa volta, mas somente nos casos em que 

decidir o título de Campeão, passar à fase imediata ou atribuição de prémios, sendo o respe

calendário de jogos estabelecido por sorteio. Nos outros casos, os concorrentes são classificados 
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os resultados dos encontros efetuados 

se as equipas, valorizando a que tiver maior diferença entre o número de partidas 

erença entre o número de sets ganhos 

se as equipas, valorizando a que tiver maior diferença entre o número de pontos 

e si ("POINT-AVERAGE").  

5. As equipas jogam entre si, numa volta, mas somente nos casos em que seja necessário decidir o 

sendo o respetivo calendário 

s outros casos, as equipas são classificados " ex-aequo ".  

Se dois ou mais concorrentes obtiverem a mesma pontuação, aplica-se, sucessivamente, o 

aos resultados das partidas efetuadas entre 

se os concorrentes, valorizando o que tiver maior diferença entre o número de sets 

AVERAGE").  

se os concorrentes, valorizando o que tiver maior diferença entre o número de 

tuados entre si ("POINT-AVERAGE").  

4. Os concorrentes jogam entre si, numa volta, mas somente nos casos em que seja necessário 

uição de prémios, sendo o respetivo 

calendário de jogos estabelecido por sorteio. Nos outros casos, os concorrentes são classificados 
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PONTUAÇÕES 

Campeonato Nacional  

1º classificado – 600 pontos 

2º Classificado - 500 pontos 

3º Classificado - 450 pontos 

4º Classificado - 400 pontos 

5º ao 8º Classificados - 300 pontos

9º.ao 16º Classificados 200 pontos

17º ao 32º Classificados -  10

Os jogadores que não passare

no grupo (2º, 3º ou 4º). 

Os torneios serão todos avaliados pela F.P.T.

serão classificados no final da ép

Os GRUPOS DESPORTIVOS/CLUBES

parceria com a F.P.T.M.- Departamento de Lazer e Desporto para Todos

MASTERS RANKING LlST, devem 

Departamento de Lazer e Desporto para Todos

É condição indispensável que, os 

Torneios estejam devidamente filiados

inscritos. Será então feita uma

estabelecido o Calendário de Provas 

pontuáveis para o Master Ranking List, os GR

        1 - Indicar duas datas alternativas para a realização do torneio e qual a preferida.

        2 – Indicar qual o pavilhão e nº de mesas(mínimo 16)

        3 – Quais os apoios pretendidos.

      

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TÉNIS DE MESA 
nto de Lazer e Desporto para Todos 

Patrocinadores oficiais 

 

                                     Tel: +351 213 531 999  /  +351 213 527 413                                                       

93 Lisboa                                                                            Fax: +351 213 525 178                                                         

                                                                                                  geral@fptm.pt                                                                          

 

 

 

 

pontos 

0 pontos 

100 pontos 

Os jogadores que não passarem para o mapa final terão 15,10, ou 5 pontos 

MASTER RANKING LIST 

Os torneios serão todos avaliados pela F.P.T.M. – Departamento de Lazer e Desporto para Todos

serão classificados no final da época.  

DESPORTIVOS/CLUBES interessados na promoção de Torneios de Ténis de Mesa, em 

Departamento de Lazer e Desporto para Todos

RANKING LlST, devem apresentar a sua candidatura de 1 a 30 de A

Departamento de Lazer e Desporto para Todos. 

É condição indispensável que, os GRUPOS DESPORTIVOS/CLUBES candidatos à organização de 

idamente filiados com quota atualizada e tenham

Será então feita uma análise pela F.P.T.M.– Departamento 

de Provas para a época. A fim de facilitar a calendarização dos torneios 

pontuáveis para o Master Ranking List, os GRUPOS DESPORTIVOS/CLUBES deverão:

duas datas alternativas para a realização do torneio e qual a preferida.

Indicar qual o pavilhão e nº de mesas(mínimo 16) 

Quais os apoios pretendidos. 
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pontos conforme a seu lugar 

Departamento de Lazer e Desporto para Todos e 

interessados na promoção de Torneios de Ténis de Mesa, em 

Departamento de Lazer e Desporto para Todos, com a qualificação de 

tar a sua candidatura de 1 a 30 de Agosto, na F.P.T.M.– 

candidatos à organização de 

e tenham no mínimo 3 atletas 

Departamento de Desporto do Lazer e 

A fim de facilitar a calendarização dos torneios 

UPOS DESPORTIVOS/CLUBES deverão: 

duas datas alternativas para a realização do torneio e qual a preferida. 
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Caso haja algum motivo relevante, por parte de algum candidato, para a realização

em data específica, deverá o mesmo referir esse facto na sua candidatura, de modo a poder ser 

analisada pelos responsáveis

A prova do Circuito Master 

candidaturas para a realização de 6 provas.

Depois de estabelecido o Calendário de Provas de 

DESPORTIVOS/CLUBES organizadores, terão que enviar à 

Desporto para Todos, com um mês de antecedência, os 

de serem atempadamente aprovados. 

A aprovação será efetuada pela F.P.T.

Nos Regulamentos em questão, em folha timbrada dos 

organizadores, deverão constar essencialmente os seguintes dados: 

- Identificação do Centro (GRUPO DESPORTIVO

- Data e local de realização;  

- Período e condições de inscrição; 

- Horário das provas para as diversas Classes; 

- Responsável do GRUPO DESPORTIVO

que desempenhará as funções de Juiz Arbitro; 

- Prémios a atribuir (no mínimo, deverão ser idênticos aos estabelecidos pela 

Departamento de Lazer e Desporto p

Deve ser indicado ainda, nos Regulamentos em questão que, a prova será organizada de acordo 

com as Normas Especificas de Ténis de Mesa da 

Todos e que a consulta e/ou obtençã

efetuada em www.fptm.pt 

Os valores determinados para as inscrições, pelos 

deverão ser superiores ao 

Laser. 
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Caso haja algum motivo relevante, por parte de algum candidato, para a realização

em data específica, deverá o mesmo referir esse facto na sua candidatura, de modo a poder ser 

s responsáveis da F.P.T.M.– Departamento de Lazer e Desporto para Todos

Master Ranking List apenas será levada a efeito se, no mínimo, houver 

realização de 6 provas. 

Depois de estabelecido o Calendário de Provas de Master Ranking List,

organizadores, terão que enviar à F.P.T.M.– Departamento de Lazer e 

, com um mês de antecedência, os respetivos Regulamentos das Provas, a fim 

de serem atempadamente aprovados.  

tuada pela F.P.T.M.– Departamento de Lazer e Desporto para Todos

Nos Regulamentos em questão, em folha timbrada dos GRUPO

organizadores, deverão constar essencialmente os seguintes dados:  

GRUPO DESPORTIVO/CLUBE);  

 

Período e condições de inscrição;  

Horário das provas para as diversas Classes;  

GRUPO DESPORTIVO/CLUBE pelo acompanhamento da Prova e qual o elemento 

que desempenhará as funções de Juiz Arbitro;  

no mínimo, deverão ser idênticos aos estabelecidos pela 

Departamento de Lazer e Desporto para Todos para o final da prova).  

Deve ser indicado ainda, nos Regulamentos em questão que, a prova será organizada de acordo 

com as Normas Especificas de Ténis de Mesa da F.P.T.M.– Departamento de Lazer e Desporto para 

e que a consulta e/ou obtenção das Normas Especificas da modalidade, poderá

 

Os valores determinados para as inscrições, pelos GRUPO DESPORTIVO/

do valor estabelecido pela F.P.T.M.– Departamento de Desporto d
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Caso haja algum motivo relevante, por parte de algum candidato, para a realização da sua prova 

em data específica, deverá o mesmo referir esse facto na sua candidatura, de modo a poder ser 

Departamento de Lazer e Desporto para Todos  

efeito se, no mínimo, houver 

Ranking List, os GRUPOS 

Departamento de Lazer e 

tivos Regulamentos das Provas, a fim 

Departamento de Lazer e Desporto para Todos.  

GRUPOS DESPORTIVOS/CLUBES 

mento da Prova e qual o elemento 

no mínimo, deverão ser idênticos aos estabelecidos pela F.P.T.M.– 

Deve ser indicado ainda, nos Regulamentos em questão que, a prova será organizada de acordo 

Departamento de Lazer e Desporto para 

da modalidade, poderá ser 

/CLUBE organizadores, não 

Departamento de Desporto de 
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Para a época 2013 / 2014 – 4

Depois de aprovado, deverá o 

mesmo.  

Realizadas as provas e para efeitos de a

deverão os organizadores enviar para 

o Relatório/Questionário, os Mapas de Prova e respe

ao da respetiva realização 

A F.P.T.M.– Departamento de Lazer e Desporto para Todo

atualização e divulgação da Classificação a

A Comissão técnica da F.P.T.M.

da prova, sendo esta, o Juiz Arbitro e Delegados

responsáveis pela apreciação de qualquer assunto que não seja exclusivamente da competência 

do Juiz Arbitro.  

Podem participar nestes Torneios, atletas inscritos

para Todos, em "Master Ranking List" ou 

Geral de Provas. 

Para efeitos de filiação e de modo a que seja possível participar nos Torneios que vierem a ser 

considerados para o Master 

Departamento de Lazer e Desporto para Todos

Para participação nos Torneios em referê

interessados proceder à sua inscr

condições que vierem a ser estabelecidas e publicadas nos Regulamentos dos 

DESPORTIVOS/CLUBES organizadores. 

A identificação dos concorrentes nas Provas/J

capítulo de "DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO NAS PROVAS/JOGOS". 

Neste tipo de prova e de forma a envolver todos os participantes, devem os concorrentes 

colaborar na respetiva organização, ocupando, não só O estatuto de jogador, mas também o d

árbitro, sendo que, nas fases de Grupos, o concorrente isento na jornada, deverá ser o árbitro da 

partida do seu Grupo.  
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4€ (quatro euros). 

Depois de aprovado, deverá o GRUPO DESPORTIVO/CLUBE organizador, proceder à divulgação do 

s as provas e para efeitos de atualização e divulgação das respe

zadores enviar para a F.P.T.M.– Departamento de Lazer e Desporto para Todos

ário, os Mapas de Prova e respetivos resultados, se possív

Departamento de Lazer e Desporto para Todos, após a sua rece

tualização e divulgação da Classificação atualizada do Master Ranking List. 

da F.P.T.M.– Departamento de Lazer e Desporto para Todos

, o Juiz Arbitro e Delegados dos GRUPOS DESPORTIVOS/CLUBES

responsáveis pela apreciação de qualquer assunto que não seja exclusivamente da competência 

estes Torneios, atletas inscritos na F.P.T.M.- Departamento de Lazer e Desporto 

Ranking List" ou na F.P.T.M., desde que não participem no Calendário 

Para efeitos de filiação e de modo a que seja possível participar nos Torneios que vierem a ser 

Master Ranking List, deverão os concorrentes efetuar a mesma, na

Departamento de Lazer e Desporto para Todos até dez dias antes da data de realização da prova. 

Para participação nos Torneios em referência e depois de obtida a respe

interessados proceder à sua inscrição para a prova onde pretendem participar, no prazo e nas 

condições que vierem a ser estabelecidas e publicadas nos Regulamentos dos 

organizadores.  

entes nas Provas/Jogos será efetuada de acordo com o

capítulo de "DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO NAS PROVAS/JOGOS".  

Neste tipo de prova e de forma a envolver todos os participantes, devem os concorrentes 

colaborar na respetiva organização, ocupando, não só O estatuto de jogador, mas também o d

árbitro, sendo que, nas fases de Grupos, o concorrente isento na jornada, deverá ser o árbitro da 
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organizador, proceder à divulgação do 

ção das respetivas classificações, 

Departamento de Lazer e Desporto para Todos, 

tivos resultados, se possível, no dia seguinte 

, após a sua receção, procederá à 

Ranking List.  

Departamento de Lazer e Desporto para Todos, será o supervisor 

GRUPOS DESPORTIVOS/CLUBES os 

responsáveis pela apreciação de qualquer assunto que não seja exclusivamente da competência 

Departamento de Lazer e Desporto 

, desde que não participem no Calendário 

Para efeitos de filiação e de modo a que seja possível participar nos Torneios que vierem a ser 

tuar a mesma, na F.P.T.M.– 

dez dias antes da data de realização da prova.  

ncia e depois de obtida a respetiva filiação, deverão os 

ição para a prova onde pretendem participar, no prazo e nas 

condições que vierem a ser estabelecidas e publicadas nos Regulamentos dos GRUPOS 

tuada de acordo com o estabelecido no 

Neste tipo de prova e de forma a envolver todos os participantes, devem os concorrentes 

colaborar na respetiva organização, ocupando, não só O estatuto de jogador, mas também o de 

árbitro, sendo que, nas fases de Grupos, o concorrente isento na jornada, deverá ser o árbitro da 
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Do mesmo modo que, nas provas ou fases a eliminar, um dos concorrentes derrotados numa 

eliminatória, deverá ser o árbitro de um jogo 

Todos os sorteios serão efetuados pela F.P.T.M. 

PONTUAÇÃO  

1º Classificado - 300 pontos 

2º Classificado - 250 pontos 

3º Classificado - 225 pontos 

4º Classificado - 200 pontos 

5ºao 8º Classificado - 150 pontos

9º ao 16ºClassificado - 100 pontos

17º ao 32º Classificado - 50 pontos

Os jogadores que não passarem para o mapa final terão 

grupo.(2º,3º ou 4º)  

Para efeitos de classificação do 

as pontuações obtidas pelos concorrentes, nas seguintes provas: 

 - Campeonato Nacional;  

 - Torneios organizados por 

Departamento de Lazer e Des

A pontuação obtida no Campeonato Nacional contará sempre para efeitos da classificação final de 

Master Ranking List.  

Se o Calendário de Provas for constituído de seis a dez Torneios, contarão todos os resultados; 

Se o Calendário de Provas for constituído por onze Torneios e o concorrente pontuar nas onze 

provas, será retirado, para efeitos de estabelecimento da classificação final, o pior resultado 

alcançado pelo concorrente. 
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mesmo modo que, nas provas ou fases a eliminar, um dos concorrentes derrotados numa 

eliminatória, deverá ser o árbitro de um jogo da eliminatória seguinte.  

Todos os sorteios serão efetuados pela F.P.T.M. – Departamento de Lazer e Desporto para Todos

 

 

pontos  

 

0 pontos 

0 pontos 

0 pontos 

Os jogadores que não passarem para o mapa final terão 5,3, ou 1 pontos conforme a seu lugar no 

Para efeitos de classificação do Master Ranking List no final desta competição, serão consideradas 

as pontuações obtidas pelos concorrentes, nas seguintes provas:  

Torneios organizados por GRUPOS DESPORTIVOS/CLUBES em parceria com a

Desporto para Todos. 

A pontuação obtida no Campeonato Nacional contará sempre para efeitos da classificação final de 

Se o Calendário de Provas for constituído de seis a dez Torneios, contarão todos os resultados; 

as for constituído por onze Torneios e o concorrente pontuar nas onze 

provas, será retirado, para efeitos de estabelecimento da classificação final, o pior resultado 

alcançado pelo concorrente.  
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mesmo modo que, nas provas ou fases a eliminar, um dos concorrentes derrotados numa 

Lazer e Desporto para Todos 

pontos conforme a seu lugar no 

nking List no final desta competição, serão consideradas 

em parceria com a F.P.T.M.– 

A pontuação obtida no Campeonato Nacional contará sempre para efeitos da classificação final de 

Se o Calendário de Provas for constituído de seis a dez Torneios, contarão todos os resultados;  

as for constituído por onze Torneios e o concorrente pontuar nas onze 

provas, será retirado, para efeitos de estabelecimento da classificação final, o pior resultado 
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Se o Calendário do Circuito Masters Ranking List

concorrente pontuar em todas as provas, para efeitos de estabelecimento da classificação final, 

contarão as melhores 10. 

DESEMPATES  

Caso se verifique igualdade na classificação dos concorrentes, seguem

desempate:  

Durante o decorrer do Master Ranking List.

Durante o decorrer do Master 

primeiros lugares, depois de segundos e assim sucessivamente, até se obter o desempate. Se 

persistir a igualdade, é valorizado o concorrente com melhor classificação na última prova e, 

depois, na penúltima e, assim sucessivamente, até se obter o desempate. 

No final do Master Ranking List 

Valoriza-se o jogador, com a melhor classificação obtida na

para efeito da classificação final; 

Valoriza-se o jogador que haja obtido maior número de primeiros lugares, depois de s

assim sucessivamente, até se obter o desempate. Se persistir a igualdade, é valorizado o 

concorrente com melhor classificação na última prova e, depois, na penúltima e, assim 

sucessivamente, até se obter o desempate. 

Os torneios serão organizados nos moldes seguintes.

Escalonamento dos concorrentes 

Nestes Torneios, serão considerados os resul

(atualizado) e serão os mesmos escalonados conforme a sua classificação, no momento da prova. 

No primeiro Torneio da época, contará para este efeito, o 

tendo em atenção o seguinte: 

O seu escalonamento será feito da seguinte forma: 

1 . Os que tenham tido classificação, n

a mesma;  
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Se o Calendário do Circuito Masters Ranking List for constituído por doze ou mais Provas

concorrente pontuar em todas as provas, para efeitos de estabelecimento da classificação final, 

Caso se verifique igualdade na classificação dos concorrentes, seguem-se os seguintes cr

Durante o decorrer do Master Ranking List. 

Master Ranking List Valoriza-se o jogador que haja obtido maior número de 

primeiros lugares, depois de segundos e assim sucessivamente, até se obter o desempate. Se 

sistir a igualdade, é valorizado o concorrente com melhor classificação na última prova e, 

depois, na penúltima e, assim sucessivamente, até se obter o desempate. 

Ranking List  

se o jogador, com a melhor classificação obtida na prova ou provas que não contarem 

para efeito da classificação final;  

se o jogador que haja obtido maior número de primeiros lugares, depois de s

assim sucessivamente, até se obter o desempate. Se persistir a igualdade, é valorizado o 

oncorrente com melhor classificação na última prova e, depois, na penúltima e, assim 

sucessivamente, até se obter o desempate.  

Os torneios serão organizados nos moldes seguintes. 

Escalonamento dos concorrentes  

Nestes Torneios, serão considerados os resultados dos jogadores no 

) e serão os mesmos escalonados conforme a sua classificação, no momento da prova. 

No primeiro Torneio da época, contará para este efeito, o Master Ranking List da época anterior, 

guinte:  

seu escalonamento será feito da seguinte forma:  

1 . Os que tenham tido classificação, no Escalão que ocupavam, serão escalonados de acordo com 
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ído por doze ou mais Provas e o 

concorrente pontuar em todas as provas, para efeitos de estabelecimento da classificação final, só 

se os seguintes critérios de 

se o jogador que haja obtido maior número de 

primeiros lugares, depois de segundos e assim sucessivamente, até se obter o desempate. Se 

sistir a igualdade, é valorizado o concorrente com melhor classificação na última prova e, 

depois, na penúltima e, assim sucessivamente, até se obter o desempate.  

prova ou provas que não contarem 

se o jogador que haja obtido maior número de primeiros lugares, depois de segundos, e 

assim sucessivamente, até se obter o desempate. Se persistir a igualdade, é valorizado o 

oncorrente com melhor classificação na última prova e, depois, na penúltima e, assim 

tados dos jogadores no Master Ranking List 

) e serão os mesmos escalonados conforme a sua classificação, no momento da prova.  

Ranking List da época anterior, 

que ocupavam, serão escalonados de acordo com 
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2. Os que não tenham obtido qualquer classi

sorteio juntamente com os que desceram do escalão superior

3. Os concorrentes de classificação imediata,

serão escalonados seguidamente. 

Nos moldes que vierem a ser 

número de concorrentes inscritos, deverá ter

Se, de acordo com o número de concorrentes inscritos, os moldes de competição a 

determinem a formação de Grupos, serão os mesmos escalonados

classificação.  

Deve ser evitado caso seja possível que 

do mesmo GRUPO DESPORTIVO

Serão colocados os cabeça de série no mapa final seguidamente e por ordem da sua classificação 

os cabeça de série de cada grupo, todos os outros serão colocados por sorteio.

Caso não seja possível proceder da forma mencionada, os atletas do mesmo 

DESPORTIVO/CLUBE deverão jogar, entre si, em primeiro lugar. 

Se, de acordo com o número de concorrentes

sistema de eliminação direta, os atletas ocuparão os lugares estabelecidos pela Tabela 

Internacional, de acordo com a sua classificação no 

sem classificação, sorteados pelos lugares vagos no Mapa a utilizar, tendo em conta, sempre que 

possível, que atletas do mesmo 
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2. Os que não tenham obtido qualquer classificação serão sequencialmente escalonados por 

juntamente com os que desceram do escalão superior;  

3. Os concorrentes de classificação imediata, aos que foram promovidos para o

serão escalonados seguidamente.  

Nos moldes que vierem a ser adotados, para as provas das diversas Cl

número de concorrentes inscritos, deverá ter-se em consideração o seguinte: 

Se, de acordo com o número de concorrentes inscritos, os moldes de competição a 

determinem a formação de Grupos, serão os mesmos escalonados

Deve ser evitado caso seja possível que no mesmo Grupo, venham a ser col

GRUPO DESPORTIVO/CLUBE. 

Serão colocados os cabeça de série no mapa final seguidamente e por ordem da sua classificação 

eça de série de cada grupo, todos os outros serão colocados por sorteio.

Caso não seja possível proceder da forma mencionada, os atletas do mesmo 

deverão jogar, entre si, em primeiro lugar.  

Se, de acordo com o número de concorrentes inscritos, o molde de competição a ado

sistema de eliminação direta, os atletas ocuparão os lugares estabelecidos pela Tabela 

Internacional, de acordo com a sua classificação no Master Ranking List, sendo os concorrentes 

eados pelos lugares vagos no Mapa a utilizar, tendo em conta, sempre que 

possível, que atletas do mesmo GRUPO DESPORTIVO/CLUBE não se encontrem na 1ª
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serão sequencialmente escalonados por 

aos que foram promovidos para o Escalão superior, 

, para as provas das diversas Classes e de acordo com o 

se em consideração o seguinte:  

Se, de acordo com o número de concorrentes inscritos, os moldes de competição a adotar, 

determinem a formação de Grupos, serão os mesmos escalonados de acordo com a sua 

no mesmo Grupo, venham a ser colocados concorrentes 

Serão colocados os cabeça de série no mapa final seguidamente e por ordem da sua classificação 

eça de série de cada grupo, todos os outros serão colocados por sorteio. 

Caso não seja possível proceder da forma mencionada, os atletas do mesmo GRUPO 

os, o molde de competição a adotar, seja o 

sistema de eliminação direta, os atletas ocuparão os lugares estabelecidos pela Tabela 

Ranking List, sendo os concorrentes 

eados pelos lugares vagos no Mapa a utilizar, tendo em conta, sempre que 

não se encontrem na 1ª eliminatória.  
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MODELO DE COMPETIÇÃO  

Com 4 ou 5 concorrentes  

Prova disputada em Poule, a uma volta

nesta forma, sendo os concorrentes colocados de forma a que, os melhores classificados, se 

encontrem na última Jornada. 

Caso haja concorrentes de um mesmo 

articulado para esse efeito. A Classificação Final será estabelecida por pontos. 

De 6 a 8 concorrentes  

Prova disputada em Sistema Misto 

1ª Fase  

Os participantes serão distribuídos por dois Grupos de três , um Grupo de três e um Grupo de 

quatro ou dois Grupos de quatro, conforme o número de participantes que se vierem a inscrever 

(6, 7 ou 8), que jogarão entre

a uma volta.  

A classificação será estabelecida por pontos. Os concorrentes, s

acordo com a sua classificação de 

seguintes lugares nos Grupos de apuramento: 

 

Grupo A   Grupo B    

1.° Class.   2.° Class.    

Todos os outros lugares serão preenchid

Serão apurados, para a 2ª Fase, os dois primeiros classificados de cada Grupo. 

2ª Fase  

Esta Fase, será disputada por Eliminação dire

concorrentes e os lugares a ocupar pelos apurados será o seguinte: 
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Prova disputada em Poule, a uma volta, segundo a ordem estabelecida para provas disputadas 

nesta forma, sendo os concorrentes colocados de forma a que, os melhores classificados, se 

encontrem na última Jornada.  

Caso haja concorrentes de um mesmo GRUPO DESPORTIVO/CLUBE, deverá ser respeitado 

articulado para esse efeito. A Classificação Final será estabelecida por pontos. 

Prova disputada em Sistema Misto  

Os participantes serão distribuídos por dois Grupos de três , um Grupo de três e um Grupo de 

s Grupos de quatro, conforme o número de participantes que se vierem a inscrever 

(6, 7 ou 8), que jogarão entre si, segundo a ordem estabelecida para provas disputadas em Poule, 

A classificação será estabelecida por pontos. Os concorrentes, serão colocados nos Grupos, de 

acordo com a sua classificação de Master Ranking List, e anteriormente descrito, ocupando os 

seguintes lugares nos Grupos de apuramento:  

Todos os outros lugares serão preenchidos por sorteio, respeitando o estipulado para esse efeito. 

Fase, os dois primeiros classificados de cada Grupo. 

á disputada por Eliminação direta, constituindo-se um Mapa Final de quatro 

lugares a ocupar pelos apurados será o seguinte:  
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, segundo a ordem estabelecida para provas disputadas 

nesta forma, sendo os concorrentes colocados de forma a que, os melhores classificados, se 

, deverá ser respeitado o 

articulado para esse efeito. A Classificação Final será estabelecida por pontos.  

Os participantes serão distribuídos por dois Grupos de três , um Grupo de três e um Grupo de 

s Grupos de quatro, conforme o número de participantes que se vierem a inscrever 

da para provas disputadas em Poule, 

erão colocados nos Grupos, de 

Ranking List, e anteriormente descrito, ocupando os 

, respeitando o estipulado para esse efeito.  

Fase, os dois primeiros classificados de cada Grupo.  

se um Mapa Final de quatro 
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Nº1 - 1º Classificado do Grupo A 

Nº2 - 2º Classificado do Grupo B 

Nº3 - 2º Classificado do Grupo A 

Nº4 - 1º Classificado do Grupo B 

Disputada a 2ª Fase e depois de apuradas as classificações do Mapa Fi

das classificações dos restantes conco

Para efeitos de Classificação Final, os 3ºs

considerados 5º e 6º classificado, de ac

respetivo Grupo, no Mapa Final. 

Para os restantes concorrentes dos Grupos de apuramento, se for caso disso, procede

anteriormente descrita, até serem atribuídas classificações a todos os conco

De 9 a 11 concorrentes  

Prova disputada em Sistema Misto 

1ª Fase  

Os concorrentes inscritos serão distribuídos 

- Por três Grupos de três concorrentes, para nove inscritos; 

- Por dois Grupos de três e um Grupo de quatro concorrentes, para dez inscritos; 

- Por um Grupo de três e dois Grupos de quatro concorrentes, no caso de onze inscritos. 

Os concorrentes jogarão entre si, em Poule a uma volta, segundo a ordem estabelecida para 

provas disputadas desta forma, a fim de estabelecer a classificação final nos Grupos. 

A classificação será estabelecida por pontos. 

Os concorrentes, com classificação no 

acordo com o sistema anteriorme

Grupo A   Grupo B   Grupo C   

1.° Class.   2.° Class.   3.° Class.
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Classificado do Grupo A  

Classificado do Grupo B  

Classificado do Grupo A  

Classificado do Grupo B  

Fase e depois de apuradas as classificações do Mapa Final, procede

das classificações dos restantes concorrentes (não apurados para a 2ª Fase), da seguinte forma: 

de Classificação Final, os 3ºs classificados dos Grupos de apuramento, 

classificado, de acordo com o lugar obtido pelo melhor concorrente do 

tivo Grupo, no Mapa Final.  

Para os restantes concorrentes dos Grupos de apuramento, se for caso disso, procede

anteriormente descrita, até serem atribuídas classificações a todos os conco

Prova disputada em Sistema Misto  

es inscritos serão distribuídos pelos Grupos desta Fase de acordo com o seguinte: 

Por três Grupos de três concorrentes, para nove inscritos;  

ois Grupos de três e um Grupo de quatro concorrentes, para dez inscritos; 

Por um Grupo de três e dois Grupos de quatro concorrentes, no caso de onze inscritos. 

Os concorrentes jogarão entre si, em Poule a uma volta, segundo a ordem estabelecida para 

ovas disputadas desta forma, a fim de estabelecer a classificação final nos Grupos. 

A classificação será estabelecida por pontos.  

Os concorrentes, com classificação no Master Ranking List, ocuparão os lugares seguintes, de 

acordo com o sistema anteriormente descrito:  

Grupo A   Grupo B   Grupo C    

Class.    
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nal, procede-se à atribuição 

Fase), da seguinte forma:  

classificados dos Grupos de apuramento, serão 

elo melhor concorrente do 

Para os restantes concorrentes dos Grupos de apuramento, se for caso disso, procede-se da forma 

anteriormente descrita, até serem atribuídas classificações a todos os concorrentes participantes.  

pelos Grupos desta Fase de acordo com o seguinte:  

ois Grupos de três e um Grupo de quatro concorrentes, para dez inscritos;  

Por um Grupo de três e dois Grupos de quatro concorrentes, no caso de onze inscritos.  

Os concorrentes jogarão entre si, em Poule a uma volta, segundo a ordem estabelecida para 

ovas disputadas desta forma, a fim de estabelecer a classificação final nos Grupos.  

Ranking List, ocuparão os lugares seguintes, de 
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Todos os outros concorrent

sistema anteriormente descrito:

Serão apurados, para a 2ª Fase, os primeiros cla

 

2ª Fase  

Os apurados para esta Fase, serão integrados num Grupo de três (3) concorrentes, que jogarão 

entre si, em Poule a uma volta, estabelecendo quais os três primeiros classificados na prova. 

A classificação será estabeleci

Disputada a 2ª Fase e depois de apurados os três primeiros lugares, procede

classificações dos restantes concorrentes 

Para efeitos de Classificação Final, os 2ºs

considerados 4.°, 5.° e 6.° classificado, de acordo com o lugar obtido, pelo melhor concorr

respetivo Grupo, na 2ª Fase da prova. 

Para os restantes concorrentes dos Grupos de apuramento, procede

descrita, até serem atribuídas classif

De 12 a 17 concorrentes  

Prova disputada em Sistema Misto 

1ª Fase  

Os concorrentes inscritos serão distribuídos pelos Grupos desta Fase de acordo com o segui

- Por quatro Grupos de três concorrentes, para doze inscritos; 

- Por três Grupos de três e um Grupo de quatro concorrentes, para treze inscritos; 

- Por dois Grupos de três e dois Grupos de quatro concorrentes, no caso de catorze inscritos; 

- Por um Grupo de três e três Grupos de quatro inscritos, no caso de quinze inscritos; 

- Por quatro Grupos de quatro, no caso de dezasseis inscritos; 

- Por três Grupos de quatro e um Grupo de cinco, no caso de dezassete participantes. 
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concorrentes serão distribuídos pelos Grupos, por sorteio de acordo com o 

sistema anteriormente descrito: 

Fase, os primeiros classificados de cada Grupo. 

Os apurados para esta Fase, serão integrados num Grupo de três (3) concorrentes, que jogarão 

entre si, em Poule a uma volta, estabelecendo quais os três primeiros classificados na prova. 

A classificação será estabelecida por pontos.  

Fase e depois de apurados os três primeiros lugares, procede

classificações dos restantes concorrentes (não apurados para a 2ª Fase), da seguinte forma: 

de Classificação Final, os 2ºs classificados dos Grupos de apuramento, serão 

considerados 4.°, 5.° e 6.° classificado, de acordo com o lugar obtido, pelo melhor concorr

Fase da prova.  

Para os restantes concorrentes dos Grupos de apuramento, procede-se da forma an

descrita, até serem atribuídas classificações a todos os concorrentes participantes. 

Prova disputada em Sistema Misto  

Os concorrentes inscritos serão distribuídos pelos Grupos desta Fase de acordo com o segui

Por quatro Grupos de três concorrentes, para doze inscritos;  

Por três Grupos de três e um Grupo de quatro concorrentes, para treze inscritos; 

Por dois Grupos de três e dois Grupos de quatro concorrentes, no caso de catorze inscritos; 

m Grupo de três e três Grupos de quatro inscritos, no caso de quinze inscritos; 

Por quatro Grupos de quatro, no caso de dezasseis inscritos;  

Por três Grupos de quatro e um Grupo de cinco, no caso de dezassete participantes. 
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los Grupos, por sorteio de acordo com o 

ssificados de cada Grupo.  

Os apurados para esta Fase, serão integrados num Grupo de três (3) concorrentes, que jogarão 

entre si, em Poule a uma volta, estabelecendo quais os três primeiros classificados na prova.  

Fase e depois de apurados os três primeiros lugares, procede-se à atribuição das 

Fase), da seguinte forma:  

icados dos Grupos de apuramento, serão 

considerados 4.°, 5.° e 6.° classificado, de acordo com o lugar obtido, pelo melhor concorrente do 

se da forma anteriormente 

cações a todos os concorrentes participantes.  

Os concorrentes inscritos serão distribuídos pelos Grupos desta Fase de acordo com o seguinte:  

Por três Grupos de três e um Grupo de quatro concorrentes, para treze inscritos;  

Por dois Grupos de três e dois Grupos de quatro concorrentes, no caso de catorze inscritos;  

m Grupo de três e três Grupos de quatro inscritos, no caso de quinze inscritos;  

Por três Grupos de quatro e um Grupo de cinco, no caso de dezassete participantes.  
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Os concorrentes jogarão entre si, em Poule a uma volta, segundo a ordem estabelecida para 

provas disputadas desta forma, a fim de estabelecer a classificação final nos Grupos. 

A classificação será estabeleci

Os concorrentes, com classificação no 

acordo com o sistema anteriormente descrito: 

Grupo A   Grupo B   Grupo C   Grupo D

1.° Class.   2.° Class.   3.° Class.

Todos os outros concorrentes serão distribuídos pelos Grupos, por 

estabelecido para o efeito.  

Serão apurados, para a 2ª Fase, os dois pr

2ª Fase  

A 2ª Fase será disputada por eliminação dire

concorrentes. Os concorrentes apurados, s

classificações obtidas nos Grupos de apuramento e 

Nº 1 - 1º classificado Grupo A 

Nº 2 - 2º classificado Grupo B 

Nº 3 - 2º classificado Grupo C 

Nº 4 - 1º classificado Grupo D

Nº 5 - 1º classificado Grupo C

Nº 6 - 2º classificado Grupo D

Nº 7 - 2º classificado Grupo A 

Nº 8 - 1º classificado Grupo B 

Estabelecida a classificação do Mapa da 2ª

classificados dos Grupos de apur

acordo com o lugar obtido pelo 
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ntre si, em Poule a uma volta, segundo a ordem estabelecida para 

provas disputadas desta forma, a fim de estabelecer a classificação final nos Grupos. 

A classificação será estabelecida por pontos.  

Os concorrentes, com classificação no Master Ranking List, ocuparão os lugares seguintes, de 

acordo com o sistema anteriormente descrito:  

A   Grupo B   Grupo C   Grupo D    

Class.   4.° Class.    

concorrentes serão distribuídos pelos Grupos, por sorteio, de

 

Fase, os dois primeiros classificados de cada Grupo. 

á disputada por eliminação direta, com a constituição de um Mapa de oito 

concorrentes. Os concorrentes apurados, serão colocados no Mapa Final, de acordo com as 

classificações obtidas nos Grupos de apuramento e conforme o estipulado a seguir: 

classificado Grupo A  

classificado Grupo B  

classificado Grupo C  

classificado Grupo D  

classificado Grupo C  

classificado Grupo D  

classificado Grupo A  

classificado Grupo B  

a a classificação do Mapa da 2ª Fase e para efeitos de Classificação Final, os 3º

classificados dos Grupos de apuramento, serão considerados os de classificação seguinte, de

acordo com o lugar obtido pelo melhor concorrente do respetivo Grupo, na 2ª
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ntre si, em Poule a uma volta, segundo a ordem estabelecida para 

provas disputadas desta forma, a fim de estabelecer a classificação final nos Grupos.  

, ocuparão os lugares seguintes, de 

sorteio, de acordo com o 

meiros classificados de cada Grupo.  

ta, com a constituição de um Mapa de oito 

erão colocados no Mapa Final, de acordo com as 

onforme o estipulado a seguir:  

s de Classificação Final, os 3ºS 

amento, serão considerados os de classificação seguinte, de 

tivo Grupo, na 2ª Fase da prova, 
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procedendo-se de igual modo, para a obtenção da classificação final dos restantes concorrentes 

nos Grupos de apuramento. 

De 18 a 20 concorrentes  

Prova disputada em Sistema Misto 

1ª Fase  

Os concorrentes inscritos serão distribuídos pelos Grupos desta Fase de acordo com o seguinte: 

- Seis Grupos de três concorrentes, no caso de 18 participantes; 

- Cinco Grupos de três e um Grupo de quatro concorrentes, no caso de 19 participantes; 

- Quatro Grupos de três e dois Grupos de quatro concorrentes, no caso de 20 participantes. 

Os concorrentes jogarão entre si, em Poule a uma volta, segundo a ordem estabelecida 

provas disputadas desta forma, a fim de estabe

A classificação será estabeleci da por pontos. 

Os concorrentes, com classificação no 

acordo com o sistema anteriormente descrito: 

Grupo A   Grupo B   Grupo C   Grupo D

1.° Class.   2.° Class.   3.° Class.

Os restantes concorrentes serão distribuídos pelos Grupos, por sorteio,

estabelecido para o efeito.  

Serão apurados para a 2ª Fase, o primeiro (1º

segundos (2º) classificados (com 20 partici

falta de comparência).  

Caso não seja possível proceder ao apuramento do melhor 2.° classificado ou mesmo 

melhores 2ºs classificados, pelos pontos e resultados obtidos, o apuramento e consequente 

escalonamento, será feito através da classificação do Master

envolvidos (quer para o apuramento dos concorrentes finalistas, quer para o estabelecimento do 

lugar de entrada no Mapa Final). 
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se de igual modo, para a obtenção da classificação final dos restantes concorrentes 

de apuramento.  

Prova disputada em Sistema Misto  

Os concorrentes inscritos serão distribuídos pelos Grupos desta Fase de acordo com o seguinte: 

Seis Grupos de três concorrentes, no caso de 18 participantes;  

rupos de três e um Grupo de quatro concorrentes, no caso de 19 participantes; 

Quatro Grupos de três e dois Grupos de quatro concorrentes, no caso de 20 participantes. 

Os concorrentes jogarão entre si, em Poule a uma volta, segundo a ordem estabelecida 

provas disputadas desta forma, a fim de estabelecer a classificação nos respe

A classificação será estabeleci da por pontos.  

Os concorrentes, com classificação no Master Ranking List, ocuparão os lugares seguintes, de 

ma anteriormente descrito:  

A   Grupo B   Grupo C   Grupo D   Grupo E   Grupo F    

Class.   4.° Class.   5.° Class.   6.° Class.    

concorrentes serão distribuídos pelos Grupos, por sorteio,

 

Serão apurados para a 2ª Fase, o primeiro (1º) classificado de cada Grupo e os dois melhores 

) classificados (com 20 participantes os 2ºs do Grupo E e F, caso não ocorra nenhuma 

possível proceder ao apuramento do melhor 2.° classificado ou mesmo 

classificados, pelos pontos e resultados obtidos, o apuramento e consequente 

eito através da classificação do Master Ranking List dos concorrent

envolvidos (quer para o apuramento dos concorrentes finalistas, quer para o estabelecimento do 

lugar de entrada no Mapa Final).  
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se de igual modo, para a obtenção da classificação final dos restantes concorrentes 

Os concorrentes inscritos serão distribuídos pelos Grupos desta Fase de acordo com o seguinte:  

rupos de três e um Grupo de quatro concorrentes, no caso de 19 participantes;  

Quatro Grupos de três e dois Grupos de quatro concorrentes, no caso de 20 participantes.  

Os concorrentes jogarão entre si, em Poule a uma volta, segundo a ordem estabelecida para 

lecer a classificação nos respetivos Grupos.  

Ranking List, ocuparão os lugares seguintes, de 

concorrentes serão distribuídos pelos Grupos, por sorteio, de acordo com o 

) classificado de cada Grupo e os dois melhores 

do Grupo E e F, caso não ocorra nenhuma 

possível proceder ao apuramento do melhor 2.° classificado ou mesmo dos dois 

classificados, pelos pontos e resultados obtidos, o apuramento e consequente 

Ranking List dos concorrentes 

envolvidos (quer para o apuramento dos concorrentes finalistas, quer para o estabelecimento do 
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2ª Fase  

A 2ª Fase será disputada por eliminação dire

concorrentes.  

Os concorrentes apurados, serão colocados no Mapa Final, de acordo com as classificações 

obtidas nos Grupos de apuramento e conforme o estipulado a seguir: 

Nº1 - 1.° classificado Grupo A 

Nº2 - 2.° melhor 2.° classificado 

Nº3 - 1.° classificado Grupo E 

Nº4 -1.° classificado Grupo D

Nº5 - 1.° classificado Grupo C 

Nº6 - 1.° classificado Grupo F 

Nº7 - Melhor 2.° classificado 

Nº8 - 1.° classificado Grupo B 

Estabelecida a classificação do Mapa da 2ª

2ºs classificados dos Grupos de apuramento, serão considerados os de classificação imediata, de 

acordo com o lugar obtido p

procedendo-se de igual modo, para a obtenção da classificação final dos restante

nos Grupos de apuramento. 

De 21 a 23 concorrentes  

Prova disputada em Sistema Misto 

1ª Fase  

Os concorrentes inscritos serão distribuídos pelos Grupos desta Fase de acordo com o seguinte: 

- Sete Grupos de três concorrentes, no caso de 21 

- Seis Grupos de três e um Grupo de quatro concorrentes, no caso de 22 participantes. 
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isputada por eliminação direta, com a constituição de um Mapa de oito 

es apurados, serão colocados no Mapa Final, de acordo com as classificações 

obtidas nos Grupos de apuramento e conforme o estipulado a seguir:  

1.° classificado Grupo A  

2.° melhor 2.° classificado  

1.° classificado Grupo E  

sificado Grupo D  

1.° classificado Grupo C  

1.° classificado Grupo F  

Melhor 2.° classificado  

1.° classificado Grupo B  

a a classificação do Mapa da 2ª Fase e para efeitos de Classificação Final, os 

icados dos Grupos de apuramento, serão considerados os de classificação imediata, de 

acordo com o lugar obtido pelo melhor concorrente do respetivo Grupo, na 2ª

se de igual modo, para a obtenção da classificação final dos restante

nos Grupos de apuramento.  

Prova disputada em Sistema Misto  

Os concorrentes inscritos serão distribuídos pelos Grupos desta Fase de acordo com o seguinte: 

Sete Grupos de três concorrentes, no caso de 21 participantes.  

Seis Grupos de três e um Grupo de quatro concorrentes, no caso de 22 participantes. 
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ta, com a constituição de um Mapa de oito 

es apurados, serão colocados no Mapa Final, de acordo com as classificações 

Fase e para efeitos de Classificação Final, os restantes 

icados dos Grupos de apuramento, serão considerados os de classificação imediata, de 

Grupo, na 2ª Fase da prova, 

se de igual modo, para a obtenção da classificação final dos restantes concorrentes 

Os concorrentes inscritos serão distribuídos pelos Grupos desta Fase de acordo com o seguinte:  

Seis Grupos de três e um Grupo de quatro concorrentes, no caso de 22 participantes.  
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- Cinco Grupos de três e dois Grupos de quatro concorrentes, no caso de 23 participantes. 

Os concorrentes jogarão entre si, em Poule a uma volta, segund

provas disputadas desta forma, a fim de estabe

A classificação será estabelecida por pontos. 

Os concorrentes, com classificação no 

acordo com o sistema anteriormente descrito: 

Grupo A   Grupo B   Grupo C   Grupo D   Grupo E   Grupo F   

1º Class.   2º Class.   3º Class.

Os restantes concorrentes serão distribuídos pelos

estabelecido para o efeito.  

Serão apurados para a 2ª 

classificado (com 23 participantes, o 

nenhuma falta de comparência). Caso não seja possível estabelecer o melhor 

através dos pontos e resultados obtidos, o apuramento e consequente escalonamento, será feito 

através da classificação de 

apuramento dos concorrente finalista, quer para o estabelecimento do lugar de entrada no Mapa 

Final).  

2ª Fase  

A 2ª Fase será disputada por eliminação dire

concorrentes.  

Os concorrentes apurados, serão 

obtidas nos Grupos de apuramento e conforme o estipulado a seguir: 

Nº 1 - 1º classificado Grupo A 

Nº 2 - Melhor 2º classificado 

Nº 3 - 1º classificado Grupo E 

Nº 4 - 1º classificado Grupo D 
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Cinco Grupos de três e dois Grupos de quatro concorrentes, no caso de 23 participantes. 

Os concorrentes jogarão entre si, em Poule a uma volta, segundo a ordem estabelecida para 

provas disputadas desta forma, a fim de estabelecer a classificação nos respe

A classificação será estabelecida por pontos.  

Os concorrentes, com classificação no Master Ranking List, ocuparão os lugares seguintes,

acordo com o sistema anteriormente descrito:  

Grupo A   Grupo B   Grupo C   Grupo D   Grupo E   Grupo F   Grupo G    

Class.   4º Class.   5º Class.   6º Class.   7º Class.    

concorrentes serão distribuídos pelos Grupos, por sorteio, e de acordo com o 

 

 Fase o primeiro classificado de cada Grupo e o melhor s

classificado (com 23 participantes, o melhor entre os 2ºs dos Grupos F e G, caso não ocorra 

falta de comparência). Caso não seja possível estabelecer o melhor 

através dos pontos e resultados obtidos, o apuramento e consequente escalonamento, será feito 

através da classificação de Master Ranking List dos concorrentes envolvidos (q

apuramento dos concorrente finalista, quer para o estabelecimento do lugar de entrada no Mapa 

á disputada por eliminação direta, com a constituição de um Mapa de oito 

Os concorrentes apurados, serão colocados no Mapa Final, de acordo com as classificações 

obtidas nos Grupos de apuramento e conforme o estipulado a seguir:  

classificado Grupo A  

classificado  

classificado Grupo E  

classificado Grupo D  
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Cinco Grupos de três e dois Grupos de quatro concorrentes, no caso de 23 participantes.  

o a ordem estabelecida para 

lecer a classificação nos respetivos Grupos.  

Ranking List, ocuparão os lugares seguintes, de 

 

Grupos, por sorteio, e de acordo com o 

Fase o primeiro classificado de cada Grupo e o melhor segundo 

dos Grupos F e G, caso não ocorra 

falta de comparência). Caso não seja possível estabelecer o melhor 2º classificado, 

através dos pontos e resultados obtidos, o apuramento e consequente escalonamento, será feito 

Ranking List dos concorrentes envolvidos (quer para o 

apuramento dos concorrente finalista, quer para o estabelecimento do lugar de entrada no Mapa 

ta, com a constituição de um Mapa de oito 

colocados no Mapa Final, de acordo com as classificações 
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Nº 5 - 1º classificado Grupo C 

Nº 6 - 1º classificado Grupo F 

Nº 7 - 1º classificado Grupo G 

Nº 8 - 1º classificado Grupo B 

Estabelecida a classificação do Mapa da 2ª

2ºs classificados dos Grupos de 

acordo com o lugar obtido pelo melhor concorrente do respetivo Grupo, na 2ª Fase da prova, 

procedendo-se de igual modo, para a obtenção da classificação final dos restantes concorrentes 

nos Grupos de apuramento. 

De 24 a 32 concorrentes  

Prova disputada em Sistema Misto 

1ª Fase  

Os concorrentes inscritos serão distribuídos pelos Grupos desta Fase de acordo com o seguinte: 

- Oito Grupos de três concorrentes, no caso de 24 participantes; 

- Sete Grupos de três e um Grupo de quatro concorrentes; no caso de 25 participantes; 

- Seis Grupos de três e dois Grupos de quatro concorrentes, no caso de 26 participantes; 

- Cinco Grupos de três e três Grupos de quatro concorrentes, no caso de 27 participa

- Quatro Grupos de três e quatro Grupos de quatro concorrentes, no caso de 28 participantes; 

- Três Grupos de três e cinco Grupos de quatro concorrentes, no caso de 29 participantes; 

- Dois Grupos de três e seis Grupos de quatro concorrentes, no c

- Um Grupo de três e sete Grupos de quatro concorrentes, no caso de 31 participantes; 

- Oito Grupos de quatro concorrentes, no caso de 32 participantes. 

Os concorrentes jogarão entre si, em Poule a uma volta, segundo a ordem est

provas disputadas desta forma, a fim de estabe
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classificado Grupo C  

classificado Grupo F  

classificado Grupo G  

classificado Grupo B  

a a classificação do Mapa da 2ª Fase e para efeitos de Classificação Final, os 

classificados dos Grupos de apuramento, serão considerados os de classificação imediata, de 

tido pelo melhor concorrente do respetivo Grupo, na 2ª Fase da prova, 

se de igual modo, para a obtenção da classificação final dos restantes concorrentes 

upos de apuramento.  

Prova disputada em Sistema Misto  

Os concorrentes inscritos serão distribuídos pelos Grupos desta Fase de acordo com o seguinte: 

Oito Grupos de três concorrentes, no caso de 24 participantes;  

e Grupos de três e um Grupo de quatro concorrentes; no caso de 25 participantes; 

Seis Grupos de três e dois Grupos de quatro concorrentes, no caso de 26 participantes; 

Cinco Grupos de três e três Grupos de quatro concorrentes, no caso de 27 participa

Quatro Grupos de três e quatro Grupos de quatro concorrentes, no caso de 28 participantes; 

Três Grupos de três e cinco Grupos de quatro concorrentes, no caso de 29 participantes; 

Dois Grupos de três e seis Grupos de quatro concorrentes, no caso de 30 participantes; 

Um Grupo de três e sete Grupos de quatro concorrentes, no caso de 31 participantes; 

Oito Grupos de quatro concorrentes, no caso de 32 participantes.  

Os concorrentes jogarão entre si, em Poule a uma volta, segundo a ordem est

provas disputadas desta forma, a fim de estabelecer a classificação nos respe
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Fase e para efeitos de Classificação Final, os restantes 

apuramento, serão considerados os de classificação imediata, de 

tido pelo melhor concorrente do respetivo Grupo, na 2ª Fase da prova, 

se de igual modo, para a obtenção da classificação final dos restantes concorrentes 

Os concorrentes inscritos serão distribuídos pelos Grupos desta Fase de acordo com o seguinte:  

e Grupos de três e um Grupo de quatro concorrentes; no caso de 25 participantes;  

Seis Grupos de três e dois Grupos de quatro concorrentes, no caso de 26 participantes;  

Cinco Grupos de três e três Grupos de quatro concorrentes, no caso de 27 participantes;  

Quatro Grupos de três e quatro Grupos de quatro concorrentes, no caso de 28 participantes;  

Três Grupos de três e cinco Grupos de quatro concorrentes, no caso de 29 participantes;  

aso de 30 participantes;  

Um Grupo de três e sete Grupos de quatro concorrentes, no caso de 31 participantes;  

Os concorrentes jogarão entre si, em Poule a uma volta, segundo a ordem estabelecida para 

lecer a classificação nos respetivos Grupos.  



    

                  
                 FEDERAÇÃO PORTUGUESA 
                    Departamento de Lazer e Desporto para Todos

 
 

 

Rua Padre Luís Aparício, 9 - 5.º                                     

1169-093 Lisboa                                                                            Fax: +351 213 525 178                   

Portugal                                                          

A classificação será estabelecida por pontos. 

Os concorrentes, com classificação no 

acordo com o sistema anteriormente descrito: 

Grupo E   Grupo F   Grupo G   Grupo H   

1º Class.   2º Class.    3º Class.

Os restantes concorrentes serão dis

estabelecido para o efeito.  

Serão apurados para a 2ª Fase os primeiros e os segundos classificados de cada Grupo. 

 

2ª Fase  

A 2ª Fase será disputada por eliminação dire

concorrentes.  

Os concorrentes apurados, serão colocados no Mapa Final, de acordo com as classificações 

obtidas nos Grupos de apuramento e conforme o estipulado a seguir: 

Nº 1 - 1º classificado Grupo A 

Nº 2 - 2º classificado Grupo B 

Nº 3 - 2º classificado Grupo G 

Nº 4 - 1º classificado Grupo H 

Nº 5 - 1º classificado Grupo E 

Nº 6 - 2º classificado Grupo F 

Nº 7 - 2º classificado Grupo C 

Nº 8 - 1º classificado Grupo D 

Nº 9 - 1º classificado Grupo C 

Nº 10 - 2º classificado Grupo D 
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A classificação será estabelecida por pontos.  

Os concorrentes, com classificação no Master Ranking List, ocuparão os lugares seguintes, de 

m o sistema anteriormente descrito:  

Grupo E   Grupo F   Grupo G   Grupo H   Grupo E   Grupo F   Grupo G   Grupo H   

Class.    4º Class.    5º Class.    6º Class.    7º Class.  

concorrentes serão distribuídos pelos Grupos, por sorteio,

 

Fase os primeiros e os segundos classificados de cada Grupo. 

á disputada por eliminação direta, com a constituição de um Mapa

Os concorrentes apurados, serão colocados no Mapa Final, de acordo com as classificações 

obtidas nos Grupos de apuramento e conforme o estipulado a seguir:  

classificado Grupo A  

classificado Grupo B  

classificado Grupo G  

classificado Grupo H  

classificado Grupo E  

classificado Grupo F  

classificado Grupo C  

classificado Grupo D  

classificado Grupo C  

classificado Grupo D  
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Ranking List, ocuparão os lugares seguintes, de 

Grupo E   Grupo F   Grupo G   Grupo H    

    8º Class.    

tribuídos pelos Grupos, por sorteio, de acordo com o 

Fase os primeiros e os segundos classificados de cada Grupo.  

ta, com a constituição de um Mapa de dezasseis 

Os concorrentes apurados, serão colocados no Mapa Final, de acordo com as classificações 
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Nº 11 - 2º classificado Grupo E 

Nº 12 - 1º classificado Grupo F 

Nº 13 - 1º classificado Grupo G 

Nº 14 - 2º classificado Grupo H 

Nº 15 - 2º classificado Grupo A 

Nº 16 - 1º classificado Grupo B 

Estabelecida a classificação do Mapa da 2ª

classificados dos Grupos de apuramento, serão considerados os de classificação imediata, de 

acordo com o lugar obtido pelo melhor concorr

procedendo-se de igual modo, para a obtenç

nos Grupos de apuramento. 

De 33 a 40 concorrentes  

Prova disputada em Sistema Misto 

1ª Fase  

Os concorrentes inscritos, serão distribuídos pelos Grupos desta Fase, de acordo com o seguinte e 

tendo em atenção que os oito melhores classificados no 

Final de dezasseis concorrentes dire

para o efeito.  

- Sete Grupos de três e um Grupo de quatro concorrentes, no c

- Seis Grupos de três e dois Grupos de quatro concorrentes, no caso de 34 participantes. 

- Cinco Grupos de três e três Grupos de quatro concorrentes, no caso de 35 participantes. 

- Quatro Grupos de três e quatro Grupos de quatro

- Três Grupos de três e cinco Grupos de quatro concorrentes, no caso de 37 participantes. 

- Dois Grupos de três e seis Grupos de quatro concorrentes, no caso de 38 participantes. 

- Um Grupo de três e sete Grup
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classificado Grupo E  

classificado Grupo F  

classificado Grupo G  

classificado Grupo H  

classificado Grupo A  

classificado Grupo B  

a a classificação do Mapa da 2ª Fase e para efeitos de Classificação Final, os 

classificados dos Grupos de apuramento, serão considerados os de classificação imediata, de 

acordo com o lugar obtido pelo melhor concorrente do respetivo Grupo, na 2ª

se de igual modo, para a obtenção da classificação final dos re

nos Grupos de apuramento.  

Prova disputada em Sistema Misto  

Os concorrentes inscritos, serão distribuídos pelos Grupos desta Fase, de acordo com o seguinte e 

tenção que os oito melhores classificados no Master Ranking List ocuparão o Mapa 

de dezasseis concorrentes diretamente e para os lugares estabelecidos pela Tabela existente 

Sete Grupos de três e um Grupo de quatro concorrentes, no caso de 33 participantes. 

Seis Grupos de três e dois Grupos de quatro concorrentes, no caso de 34 participantes. 

Cinco Grupos de três e três Grupos de quatro concorrentes, no caso de 35 participantes. 

Quatro Grupos de três e quatro Grupos de quatro concorrentes, no caso de 36 participantes. 

Três Grupos de três e cinco Grupos de quatro concorrentes, no caso de 37 participantes. 

Dois Grupos de três e seis Grupos de quatro concorrentes, no caso de 38 participantes. 

Um Grupo de três e sete Grupos de quatro concorrentes, no caso de 39 participantes. 
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de Classificação Final, os 3ºs 

classificados dos Grupos de apuramento, serão considerados os de classificação imediata, de 

tivo Grupo, na 2ª Fase da prova, 

ão da classificação final dos restantes concorrentes 

Os concorrentes inscritos, serão distribuídos pelos Grupos desta Fase, de acordo com o seguinte e 

Ranking List ocuparão o Mapa 

tamente e para os lugares estabelecidos pela Tabela existente 

aso de 33 participantes.  

Seis Grupos de três e dois Grupos de quatro concorrentes, no caso de 34 participantes.  

Cinco Grupos de três e três Grupos de quatro concorrentes, no caso de 35 participantes.  

concorrentes, no caso de 36 participantes.  

Três Grupos de três e cinco Grupos de quatro concorrentes, no caso de 37 participantes.  

Dois Grupos de três e seis Grupos de quatro concorrentes, no caso de 38 participantes.  

os de quatro concorrentes, no caso de 39 participantes.  
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- Oito Grupos de quatro concorrentes, no caso de 40 participantes. 

Os concorrentes jogarão entre si, em Poule a uma volta, segundo a ordem estabelecida para 

provas disputadas desta forma, a fim de e

A classificação será estabelecida por pontos. 

Os lugares a ocupar pelos oito melhores classificados do Ranking List, no Mapa Final, serão os 

seguintes:  

1º melhor classificado - 1  

2º melhor classificado - 16  

3º melhor classificado - 9  

4º melhor classificado - 8  

5º melhor classificado - 5  

6º melhor classificado - 12  

7º melhor classificado - 13  

8.° melhor classificado - 4  

Os concorrentes de classificação seguinte, no 

de acordo com o sistema anteriormente descrito: 

Grupo A   Grupo B   Grupo C   Grupo D

9º Class.    10º Class.  11º Class.

Os restantes concorrentes, serão distribuídos pelos Grupos, por sorteio, de acordo com o 

estabelecido para o efeito.  

Serão apurados para a 2ª Fase os primeiros Classificados de cada Grupo. 

2ª Fase  

A 2ª Fase será disputada por eliminação 

concorrentes, onde a ordem de entrada dos apurados da 1.a Fase, é a seguinte: 
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Oito Grupos de quatro concorrentes, no caso de 40 participantes.  

Os concorrentes jogarão entre si, em Poule a uma volta, segundo a ordem estabelecida para 

provas disputadas desta forma, a fim de estabelecer a classificação nos respe

A classificação será estabelecida por pontos.  

Os lugares a ocupar pelos oito melhores classificados do Ranking List, no Mapa Final, serão os 

 

 

 

Os concorrentes de classificação seguinte, no Master Ranking List, ocuparão os 

de acordo com o sistema anteriormente descrito:  

Grupo A   Grupo B   Grupo C   Grupo D     Grupo E     Grupo F     Grupo G   

Class.  12º Class.   13º Class.   14º Class.   15º Class.

, serão distribuídos pelos Grupos, por sorteio, de acordo com o 

 

Fase os primeiros Classificados de cada Grupo. 

Fase será disputada por eliminação direta, com a constituição de um Mapa de dezasseis 

concorrentes, onde a ordem de entrada dos apurados da 1.a Fase, é a seguinte: 

        Página 29 de 58 

13 531 999  /  +351 213 527 413                                                       NIPC 501 547 584 

                                      Mat.Cons. Reg. Com. Lisboa 

                                                                           sob o nº 237/961021 

Os concorrentes jogarão entre si, em Poule a uma volta, segundo a ordem estabelecida para 

lecer a classificação nos respetivos Grupos.  

Os lugares a ocupar pelos oito melhores classificados do Ranking List, no Mapa Final, serão os 

Ranking List, ocuparão os lugares seguintes, 

    Grupo H    

Class.   16º Class.    

, serão distribuídos pelos Grupos, por sorteio, de acordo com o 

Fase os primeiros Classificados de cada Grupo.  

a constituição de um Mapa de dezasseis 

concorrentes, onde a ordem de entrada dos apurados da 1.a Fase, é a seguinte:  
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Nº 3 - 1º classificado Grupo A 

Nº 14 - 1º classificado Grupo B 

Nº 11 - 1º classificado Grupo C 

Nº 6 - 1º classificado Grupo D 

Nº 7 - 1º classificado Grupo E 

Nº 10 - 1º classificado Grupo F 

Nº 15 - 1º classificado Grupo G 

Nº 2 - 1º classificado Grupo H 

Estabelecida a classificação do Mapa da 2ª

classificados dos Grupos de apuramento, 

acordo com o lugar obtido pelo melhor concorr

procedendo-se de igual modo, para a obtenção da classificação final dos restantes concorrentes 

nos Grupos de apuramento. 

De 41 a 48 concorrentes  

Prova disputada em Sistema Misto 

1ª Fase  

Os concorrentes inscritos, serão distribuídos pelos Grupos desta Fase, de acordo com o seguinte e 

tendo em atenção que, os dezasseis melhores classificados no 

Mapa Final de trinta e dois concorrentes dire

existente para o efeito:  

- Sete Grupos de três e um Grupo de quatro concorrentes, no caso de 41 participantes. 

- Seis Grupos de três e dois Grup

- Cinco Grupos de três e três Grupos de quatro concorrentes, no caso de 43 participantes. 

- Quatro Grupos de três e quatro Grupos de quatro concorrentes, no caso de 44 participantes. 

- Três Grupos de três e cinco Grupos de quatro concorrentes, no caso de 45 participantes. 
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classificado Grupo A  

classificado Grupo B  

classificado Grupo C  

classificado Grupo D  

classificado Grupo E  

classificado Grupo F  

classificado Grupo G  

classificado Grupo H  

a a classificação do Mapa da 2ª Fase e para efeitos de Classificação Fi

classificados dos Grupos de apuramento, serão considerados os de classificação imediata, de 

acordo com o lugar obtido pelo melhor concorrente do respectivo Grupo, na 2ª

se de igual modo, para a obtenção da classificação final dos restantes concorrentes 

ramento.  

Prova disputada em Sistema Misto  

Os concorrentes inscritos, serão distribuídos pelos Grupos desta Fase, de acordo com o seguinte e 

tendo em atenção que, os dezasseis melhores classificados no Master 

trinta e dois concorrentes diretamente e para os lugares estabelecidos pela Tabela 

Sete Grupos de três e um Grupo de quatro concorrentes, no caso de 41 participantes. 

Seis Grupos de três e dois Grupos de quatro concorrentes, no caso de 42 participantes. 

Cinco Grupos de três e três Grupos de quatro concorrentes, no caso de 43 participantes. 

Quatro Grupos de três e quatro Grupos de quatro concorrentes, no caso de 44 participantes. 

de três e cinco Grupos de quatro concorrentes, no caso de 45 participantes. 

        Página 30 de 58 

13 531 999  /  +351 213 527 413                                                       NIPC 501 547 584 

                                      Mat.Cons. Reg. Com. Lisboa 

                                                                           sob o nº 237/961021 

Fase e para efeitos de Classificação Final, os 2ºs 

serão considerados os de classificação imediata, de 

ente do respectivo Grupo, na 2ª Fase da prova, 

se de igual modo, para a obtenção da classificação final dos restantes concorrentes 

Os concorrentes inscritos, serão distribuídos pelos Grupos desta Fase, de acordo com o seguinte e 

Master Ranking List, ocuparão o 

tamente e para os lugares estabelecidos pela Tabela 

Sete Grupos de três e um Grupo de quatro concorrentes, no caso de 41 participantes.  

os de quatro concorrentes, no caso de 42 participantes.  

Cinco Grupos de três e três Grupos de quatro concorrentes, no caso de 43 participantes.  

Quatro Grupos de três e quatro Grupos de quatro concorrentes, no caso de 44 participantes.  

de três e cinco Grupos de quatro concorrentes, no caso de 45 participantes.  
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- Dois Grupos de três e seis Grupos de quatro concorrentes, no caso de 46 participantes. 

- Um Grupo de três e sete Grupos de quatro concorrentes, no caso de 47 participantes. 

- Oito Grupos de quatro concorrentes, no caso de 48 participantes. 

Os concorrentes jogarão entre si, em Poule a uma volta, segundo a ordem estabelecida para 

provas disputadas desta forma, a fim de estabelecer a classificação nos 

A classificação será estabelecida por pontos. 

Os dezasseis melhores classificados do 

Final de trinta e dois concorrentes, de acordo com o seguinte: 

1º melhor classificado - 1  

2º melhor classificado - 32  

3º melhor classificado - 17  

4º melhor classificado - 16  

5º melhor classificado - 9  

6º melhor classificado - 24  

7º melhor classificado - 25  

8º melhor classificado - 8  

9º melhor classificado - 5  

10º melhor classificado - 28 

11º melhor classificado - 21 

12º melhor classificado - 12 

13º melhor classificado - 13 

14º melhor classificado - 20 

15º melhor classificado - 29 
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Dois Grupos de três e seis Grupos de quatro concorrentes, no caso de 46 participantes. 

Um Grupo de três e sete Grupos de quatro concorrentes, no caso de 47 participantes. 

Oito Grupos de quatro concorrentes, no caso de 48 participantes.  

Os concorrentes jogarão entre si, em Poule a uma volta, segundo a ordem estabelecida para 

provas disputadas desta forma, a fim de estabelecer a classificação nos respectivo

ificação será estabelecida por pontos.  

Os dezasseis melhores classificados do Master Ranking List serão colocados 

Final de trinta e dois concorrentes, de acordo com o seguinte:  

 

 

 

 

 

28  

21  

12  

13  

20  

29  
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Dois Grupos de três e seis Grupos de quatro concorrentes, no caso de 46 participantes.  

Um Grupo de três e sete Grupos de quatro concorrentes, no caso de 47 participantes.  

Os concorrentes jogarão entre si, em Poule a uma volta, segundo a ordem estabelecida para 

respectivos Grupos.  

Ranking List serão colocados diretamente no Mapa 
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16º melhor classificado - 4  

 

Os concorrentes de classificação imediata ocuparão os seguintes lugares, de acordo com o sistema 

anteriormente descrito:  

Grupo A    Grupo B    Grupo C 

17º Class.   18º Class.   19º Class.

Os restantes concorrentes 

estabelecido para o efeito.  

Serão apurados para a 2ª Fase os primeiros e os segundos

2ª Fase  

A 2ª Fase será disputada por eliminação 

concorrentes, onde a ordem de entrada dos apurados da 1.a Fase, é a seguinte: 

Nº 3 - 1º classificado Grupo A 

Nº 6 - 1º classificado Grupo H 

Nº 11 - 1º classificado Grupo E 

Nº 14 - 1º classificado Grupo D

Nº 19 - 1º classificado Grupo C

Nº 22 - 1º classificado Grupo F 

Nº 27 - 1º classificado Grupo G 

Nº 30 - 1º classificado Grupo B 

Nº 2 - 2º classificado Grupo B 

Nº 7 - 2º classificado Grupo G 

Nº 10 - 2º classificado Grupo F 
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Os concorrentes de classificação imediata ocuparão os seguintes lugares, de acordo com o sistema 

Grupo C    Grupo D    Grupo E     Grupo F     Grupo G 

Class.   20º Class.   21º Class.   22º Class.   23º 

concorrentes serão distribuídos pelos Grupos, por sorteio, 

 

Fase os primeiros e os segundos classificados de cada Grupo. 

Fase será disputada por eliminação direta, com a constituição de um Mapa de tri

concorrentes, onde a ordem de entrada dos apurados da 1.a Fase, é a seguinte: 

classificado Grupo A  

classificado Grupo H  

classificado Grupo E  

classificado Grupo D  

assificado Grupo C  

classificado Grupo F  

classificado Grupo G  

classificado Grupo B  

classificado Grupo B  

classificado Grupo G  

classificado Grupo F  
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Os concorrentes de classificação imediata ocuparão os seguintes lugares, de acordo com o sistema 

G    Grupo H    

23º Class.   24º Class.    

dos pelos Grupos, por sorteio, de acordo com o 

classificados de cada Grupo.  

, com a constituição de um Mapa de trinta e dois 

concorrentes, onde a ordem de entrada dos apurados da 1.a Fase, é a seguinte:  
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Nº 15 - 2º classificado Grupo C 

Nº 18 - 2º classificado Grupo 

Nº 23 - 2º classificado Grupo E 

Nº 26 - 2º classificado Grupo H 

Nº 31 - 2º classificado Grupo A 

Estabelecida a classificação do Mapa da 2ª

classificados dos Grupos de apuramento, serão considerados o

acordo com o lugar obtido pelo melhor concorr

procedendo-se de igual modo, para a obtenção da classificação final dos restantes concorrentes 

nos Grupos de apuramento. 

De 49 a 56 concorrentes  

Prova disputada em Sistema Misto 

1ª Fase  

Os concorrentes inscritos, serão distribuídos pelos Grupos desta Fase, de acordo com o seguinte e 

tendo em atenção que, os vinte e quatro melhores classificados no 

o Mapa Final de trinta e dois concorrentes dire

Tabela existente para o efeito: 

- Sete Grupos de três e um Grupo de quatro concorrentes, no caso de 49 participantes. 

- Seis Grupos de três e dois Grupos de quatro con

- Cinco Grupos de três e três Grupos de quatro concorrentes, no caso de 51 participantes. 

- Quatro Grupos de três e quatro Grupos de quatro concorrentes, no caso de 52 participantes. 

- Três Grupos de três e cinco 

- Dois Grupos de três e seis Grupos de quatro concorrentes, no caso de 54 participantes. 

- Um Grupo de três e sete Grupos de quatro concorrentes, no caso de 55 participantes. 

- Oito Grupos de quatro concorrentes, no caso de 56 participantes. 
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classificado Grupo C  

classificado Grupo D  

classificado Grupo E  

classificado Grupo H  

classificado Grupo A  

a a classificação do Mapa da 2ª Fase e para efeitos de Classificação Final, os 

classificados dos Grupos de apuramento, serão considerados os de classificação imediata, de 

acordo com o lugar obtido pelo melhor concorrente do respetivo Grupo, na 2ª

se de igual modo, para a obtenção da classificação final dos restantes concorrentes 

nos Grupos de apuramento.  

Prova disputada em Sistema Misto  

Os concorrentes inscritos, serão distribuídos pelos Grupos desta Fase, de acordo com o seguinte e 

tendo em atenção que, os vinte e quatro melhores classificados no Master 

trinta e dois concorrentes diretamente e para os lugares estabelecidos pela 

Tabela existente para o efeito:  

Sete Grupos de três e um Grupo de quatro concorrentes, no caso de 49 participantes. 

Seis Grupos de três e dois Grupos de quatro concorrentes, no caso de 50 participantes. 

Cinco Grupos de três e três Grupos de quatro concorrentes, no caso de 51 participantes. 

Quatro Grupos de três e quatro Grupos de quatro concorrentes, no caso de 52 participantes. 

Três Grupos de três e cinco Grupos de quatro concorrentes, no caso de 53 participantes. 

Dois Grupos de três e seis Grupos de quatro concorrentes, no caso de 54 participantes. 

Um Grupo de três e sete Grupos de quatro concorrentes, no caso de 55 participantes. 

uatro concorrentes, no caso de 56 participantes.  
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Fase e para efeitos de Classificação Final, os 2ºs 

s de classificação imediata, de 

tivo Grupo, na 2ª Fase da prova, 

se de igual modo, para a obtenção da classificação final dos restantes concorrentes 

Os concorrentes inscritos, serão distribuídos pelos Grupos desta Fase, de acordo com o seguinte e 

Master Ranking List, ocuparão 

tamente e para os lugares estabelecidos pela 

Sete Grupos de três e um Grupo de quatro concorrentes, no caso de 49 participantes.  

correntes, no caso de 50 participantes.  

Cinco Grupos de três e três Grupos de quatro concorrentes, no caso de 51 participantes.  

Quatro Grupos de três e quatro Grupos de quatro concorrentes, no caso de 52 participantes.  

Grupos de quatro concorrentes, no caso de 53 participantes.  

Dois Grupos de três e seis Grupos de quatro concorrentes, no caso de 54 participantes.  

Um Grupo de três e sete Grupos de quatro concorrentes, no caso de 55 participantes.  
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Os concorrentes jogarão entre si, em Poule a uma volta, segundo a ordem estabelecida para 

provas disputadas desta forma, a fim de estabelecer a classificação nos respectivos Grupos. 

A classificação será estabelecida por pontos. 

Os vinte e quatro melhores classificados do 

Mapa Final de trinta e dois concorrentes, de acordo com o seguinte: 

1º melhor classificado - 1  

2º melhor classificado - 32  

3º melhor classificado - 17  

4º melhor classificado - 16  

5º melhor classificado - 9  

6º melhor classificado - 24  

7º melhor classificado - 25  

8º melhor classificado - 8  

9º melhor classificado - 5  

10º melhor classificado - 28 

11º melhor classificado - 21 

12º melhor classificado - 12 

13º melhor classificado - 13 

14º melhor classificado - 20 

15º melhor classificado - 29 

16º melhor classificado - 4  

17º melhor classificado - 3  

18º melhor classificado - 30 
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Os concorrentes jogarão entre si, em Poule a uma volta, segundo a ordem estabelecida para 

provas disputadas desta forma, a fim de estabelecer a classificação nos respectivos Grupos. 

tabelecida por pontos.  

Os vinte e quatro melhores classificados do Master Ranking List serão colocados dire

Mapa Final de trinta e dois concorrentes, de acordo com o seguinte:  

 

 

 

 

 

28  

21  

12  

13  

20  

29  

 

 

30  
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Os concorrentes jogarão entre si, em Poule a uma volta, segundo a ordem estabelecida para 

provas disputadas desta forma, a fim de estabelecer a classificação nos respectivos Grupos.  

nking List serão colocados diretamente no 
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19º melhor classificado - 19 

20º melhor classificado - 14 

21º melhor classificado - 11 

22º melhor classificado - 22 

23º melhor classificado - 27 

24º melhor classificado - 6  

Os concorrentes de classificação imediata ocuparão, os seguintes lugares, de acordo com o 

sistema anteriormente descrito: 

Grupo A    Grupo B    Grupo C 

25º Class.   26º Class.   27º Class.

Os restantes concorrentes serão distribuídos pelos Grupos, por sorteio,

estabelecido para o efeito.  

Serão apurados para a 2ª Fase os primeiros classificados de cada Grupo. 

2ª Fase  

A 2ª Fase será disputada por eliminação dire

concorrentes.  

Os concorrentes apurados, serão colocados no Mapa Final, de acordo com as classificações 

obtidas nos Grupos de apuramento e conforme o estipulado a seguir: 

Nº 2 - 1º classificado Grupo H 

Nº 31 - 1º classificado Grupo G 

Nº 18 - 1º classificado Grupo F 

Nº 15 - 1º classificado Grupo E 

Nº 10 - 1º classificado Grupo D

Nº 23 - 1º classificado Grupo C
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19  

14  

11  

22  

27  

 

Os concorrentes de classificação imediata ocuparão, os seguintes lugares, de acordo com o 

sistema anteriormente descrito:  

Grupo C    Grupo D     Grupo E    Grupo F    GrupoG   

Class.   28º Class.   29º Class.   30º Class.   31º 

concorrentes serão distribuídos pelos Grupos, por sorteio,

 

Fase os primeiros classificados de cada Grupo. 

á disputada por eliminação direta, com a constituição de um Mapa de trinta e dois 

urados, serão colocados no Mapa Final, de acordo com as classificações 

obtidas nos Grupos de apuramento e conforme o estipulado a seguir:  

classificado Grupo H  

classificado Grupo G  

classificado Grupo F  

cado Grupo E  

classificado Grupo D  

classificado Grupo C  
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Os concorrentes de classificação imediata ocuparão, os seguintes lugares, de acordo com o 

GrupoG     Grupo H    

31º Class.   32º Class.    

concorrentes serão distribuídos pelos Grupos, por sorteio, de acordo com o 

Fase os primeiros classificados de cada Grupo.  

ta, com a constituição de um Mapa de trinta e dois 

urados, serão colocados no Mapa Final, de acordo com as classificações 
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Nº 26 - 1º classificado Grupo B 

Nº7 - 1º classificado Grupo A 

Estabelecida a classificação do Mapa da 2ª

classificados dos Grupos de apuramento, serão considerados os de classificação ime

acordo com o lugar obtido pelo melhor 

procedendo-se de igual modo, para a atribuição da classificação final aos restantes concorre

classificados nos Grupos de apuramento. 

Com 57 concorrentes  

Prova disputada em Sistema Misto 

1ª Fase  

Os concorrentes inscritos, serão distribuídos pelos Grupos desta Fase, de acordo com o seguinte e 

tendo em atenção que os dezasseis melhores class

Mapa Final de trinta e dois concorrentes dire

existente para o efeito:  

- Onze Grupos de três e dois Grupos de quatro concorrentes, no caso de 57 participantes. 

Os concorrentes jogarão entre si, em Poule a uma vo

provas disputadas desta forma, a fim de estabelecer a classificação nos respectivos 

A classificação será estabeleci

Os dezasseis melhores classificados do 

Final de trinta e dois concorrentes, de acordo com o seguinte: 

1º melhor classificado - 1  

2º melhor classificado - 32  

3º melhor classificado - 17  

4º melhor classificado - 16  

5º melhor classificado - 9  

6º melhor classificado - 24  
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classificado Grupo B  

classificado Grupo A  

a a classificação do Mapa da 2ª Fase e para efeitos de Classificação Final, os 

Grupos de apuramento, serão considerados os de classificação ime

o pelo melhor concorrente do respetivo Grupo na 2ª

se de igual modo, para a atribuição da classificação final aos restantes concorre

classificados nos Grupos de apuramento.  

Prova disputada em Sistema Misto  

Os concorrentes inscritos, serão distribuídos pelos Grupos desta Fase, de acordo com o seguinte e 

tendo em atenção que os dezasseis melhores classificados no Master 

trinta e dois concorrentes diretamente e para os lugares estabelecidos pela Tabela 

Onze Grupos de três e dois Grupos de quatro concorrentes, no caso de 57 participantes. 

Os concorrentes jogarão entre si, em Poule a uma volta, segundo a ordem estabeleci

provas disputadas desta forma, a fim de estabelecer a classificação nos respectivos 

A classificação será estabelecida por pontos.  

sificados do Master Ranking List serão colocados dire

Final de trinta e dois concorrentes, de acordo com o seguinte:  
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Fase e para efeitos de Classificação Final, os 2ºs 

Grupos de apuramento, serão considerados os de classificação imediata, de 

tivo Grupo na 2ª Fase da prova, 

se de igual modo, para a atribuição da classificação final aos restantes concorrentes 

Os concorrentes inscritos, serão distribuídos pelos Grupos desta Fase, de acordo com o seguinte e 

Master Ranking List ocuparão o 

tamente e para os lugares estabelecidos pela Tabela 

Onze Grupos de três e dois Grupos de quatro concorrentes, no caso de 57 participantes.  

lta, segundo a ordem estabelecida para 

provas disputadas desta forma, a fim de estabelecer a classificação nos respectivos grupos.  

nking List serão colocados diretamente no Mapa 
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7º melhor classificado - 25  

8º melhor classificado - 8  

9º melhor classificado - 5  

10º melhor classificado - 28 

11º melhor classificado - 21 

12º melhor classificado - 12 

13º melhor classificado - 13 

14º melhor classificado - 20 

15º melhor classificado - 29 

16º melhor classificado - 4  

Os concorrentes de classificação imediata ocuparão, os seguintes lugares, de acordo com o 

sistema anteriormente descrito: 

Gr-A     Gr-B     Gr-C     Gr-D    

17º Cl.   18º CI.   19º CI.   20º CI.   21º CI.   22º CI,   23º CI,   24º CI.   25º CI.   26º CI,   27º CI,   28º 

29º CI, 

Os restantes concorrentes serão distribuídos pelos Grupos,

estabelecido para o efeito.  

Apuram-se para a 2ª Fase os primeiros classificados de cada Grupo e os três melhores segundos 

classificados, sendo inseridos num Mapa de "32", respeitando o escalonamento sequencial da 

Tabela de Entradas.  

Caso não seja possível proceder ao apuramento dos melhores segundos classificados, pelos pontos 

e resultados obtidos, o apuramento e consequente escalonamento, será feito através da 

classificação de Ranking List dos concorrentes envolvidos (quer p

concorrentes finalistas, quer para o estabelecimento do lugar de entrada no Mapa Final). 

2ª Fase  
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28  

21  

12  

13  

20  

29  

 

Os concorrentes de classificação imediata ocuparão, os seguintes lugares, de acordo com o 

sistema anteriormente descrito:  

   Gr-E     Gr-F     Gr-G     Gr-H     Gr-I     Gr-J     Gr

17º Cl.   18º CI.   19º CI.   20º CI.   21º CI.   22º CI,   23º CI,   24º CI.   25º CI.   26º CI,   27º CI,   28º 

concorrentes serão distribuídos pelos Grupos, por sorteio, de acordo com o 

 

Fase os primeiros classificados de cada Grupo e os três melhores segundos 

classificados, sendo inseridos num Mapa de "32", respeitando o escalonamento sequencial da 

Caso não seja possível proceder ao apuramento dos melhores segundos classificados, pelos pontos 

e resultados obtidos, o apuramento e consequente escalonamento, será feito através da 

classificação de Ranking List dos concorrentes envolvidos (quer p

concorrentes finalistas, quer para o estabelecimento do lugar de entrada no Mapa Final). 
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Os concorrentes de classificação imediata ocuparão, os seguintes lugares, de acordo com o 

Gr-L     Gr-M     Gr-N    

17º Cl.   18º CI.   19º CI.   20º CI.   21º CI.   22º CI,   23º CI,   24º CI.   25º CI.   26º CI,   27º CI,   28º CI.   

por sorteio, de acordo com o 

Fase os primeiros classificados de cada Grupo e os três melhores segundos 

classificados, sendo inseridos num Mapa de "32", respeitando o escalonamento sequencial da 

Caso não seja possível proceder ao apuramento dos melhores segundos classificados, pelos pontos 

e resultados obtidos, o apuramento e consequente escalonamento, será feito através da 

classificação de Ranking List dos concorrentes envolvidos (quer para o apuramento dos 

concorrentes finalistas, quer para o estabelecimento do lugar de entrada no Mapa Final).  
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A 2ª Fase será disputada por Eliminação Dire

concorrentes. A inserção dos atletas é efe

ao que acontece para outro número de concorrentes, a saber: 

Nº 3 - 1º classificado Grupo A 

Nº 30 - 1º classificado Grupo B 

Nº 19 - 1º classificado Grupo C 

Nº 14 - 1º classificado Grupo D 

Nº 11 - 1º classificado Grupo E 

Nº 22 - 1º classificado Grupo F 

Nº 27 - 1º classificado Grupo G 

Nº 6 - 1º classificado Grupo H 

Nº 7 - 1º classificado Grupo I 

Nº 26 - 1º classificado Grupo J 

Nº 23 - 1º classificado Grupo L 

Nº 10 - 1º classificado Grupo M 

Nº 15 - 1º classificado Grupo N 

Nº 18 - Melhor 2º classificado 

Nº 31 - 2º melhor 2º classificado 

Nº 2 - 3º melhor 2º classificado 

Estabelecida a classificação do Mapa da 2ª

segundos, os terceiros e os quartos

os de classificação seguinte, de acordo com o lugar obtido pelo melhor concorrente do respectivo 

Grupo.  

De 58 a 60 concorrentes  
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á disputada por Eliminação Direta, com a constituição de um Mapa de "32" 

s. A inserção dos atletas é efetuada respeitando a Tabela de Entradas, analogamente 

ao que acontece para outro número de concorrentes, a saber:  

classificado Grupo A  

classificado Grupo B  

classificado Grupo C  

classificado Grupo D  

cado Grupo E  

classificado Grupo F  

classificado Grupo G  

classificado Grupo H  

classificado Grupo I  

classificado Grupo J  

classificado Grupo L  

classificado Grupo M  

assificado Grupo N  

classificado  

classificado  

classificado  

a a classificação do Mapa da 2ª Fase e para efeitos de Classificação Final, os restantes 

segundos, os terceiros e os quartos classificados dos Grupos de apuramento, serão considerados 

os de classificação seguinte, de acordo com o lugar obtido pelo melhor concorrente do respectivo 
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ta, com a constituição de um Mapa de "32" 

speitando a Tabela de Entradas, analogamente 

Fase e para efeitos de Classificação Final, os restantes 

classificados dos Grupos de apuramento, serão considerados 

os de classificação seguinte, de acordo com o lugar obtido pelo melhor concorrente do respectivo 
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Prova disputada em Sistema Misto 

1ª Fase  

Os concorrentes inscritos, serão distribuídos pelos Grupos desta Fase, de acordo com o seguinte e 

tendo em atenção que os dezasseis melhores classificados no 

Mapa Final de trinta e dois concorrentes dire

existente para o efeito:  

- Catorze Grupos de três concorrentes, no caso de 58 participantes. 

- Treze Grupos de três e um Grupo de quatro concorrentes, no caso de 59 participantes. 

 

- Doze Grupos de três e dois Grupos de quatro concorrentes, no ca

Os concorrentes jogarão entre si, em Poule a uma volta, segundo a ordem estabelecida para 

provas disputadas desta forma, a fim de estabe

A classificação será estabelecida por pontos. 

Os dezasseis melhores classificados do 

Final de trinta e dois concorrentes, de acordo com o seguinte: 

1º melhor classificado - 1  

2º melhor classificado - 32  

3º melhor classificado - 17  

4º melhor classificado - 16  

5º melhor classificado - 9  

6º melhor classificado - 24  

7º melhor classificado - 25  

8º melhor classificado - 8  

9º melhor classificado - 5  
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Prova disputada em Sistema Misto  

os, serão distribuídos pelos Grupos desta Fase, de acordo com o seguinte e 

tendo em atenção que os dezasseis melhores classificados no Master

trinta e dois concorrentes diretamente e para os lugares estabelecidos pela 

Catorze Grupos de três concorrentes, no caso de 58 participantes.  

Treze Grupos de três e um Grupo de quatro concorrentes, no caso de 59 participantes. 

Doze Grupos de três e dois Grupos de quatro concorrentes, no caso de 60 participantes. 

Os concorrentes jogarão entre si, em Poule a uma volta, segundo a ordem estabelecida para 

provas disputadas desta forma, a fim de estabelecer a classificação nos respe

A classificação será estabelecida por pontos.  

dezasseis melhores classificados do Master Ranking List serão colocados dire

Final de trinta e dois concorrentes, de acordo com o seguinte:  
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os, serão distribuídos pelos Grupos desta Fase, de acordo com o seguinte e 

Master Ranking List ocuparão o 

tamente e para os lugares estabelecidos pela Tabela 

Treze Grupos de três e um Grupo de quatro concorrentes, no caso de 59 participantes.  

so de 60 participantes.  

Os concorrentes jogarão entre si, em Poule a uma volta, segundo a ordem estabelecida para 

lecer a classificação nos respetivos Grupos.  

nking List serão colocados diretamente no Mapa 
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10º melhor classificado - 28 

11º melhor classificado - 21 

12º melhor classificado - 12 

13º melhor classificado - 13 

14º melhor classificado - 20 

15º melhor classificado - 29 

16º melhor classificado - 4  

 

Os concorrentes de classificação imediata ocuparão, os seguintes lugares, de acordo com o 

sistema anteriormente descrito: 

 A           B          C           D        

17º CI.  18º CI.  19º CI.  20º Cl 

30º CI. 

Os restantes concorrentes serão distribuídos pelos Grupos, por sorteio, de acordo com o 

estabelecido para o efeito.  

Apuram-se para a 2ª Fase os primeiros classificados de cada Grupo e os dois melhores segundos 

classificados, sendo inseridos num Mapa de "32", re

Tabela de Entradas (com 60 

de comparência).  

Caso não seja possível procede

resultados obtidos, o apuramento e consequente escalonamento, será feito através da 

classificação de Master Ranking List dos concorrentes envolvidos (quer para o apuramento dos 

concorrentes finalistas, quer para o estabelecimento do lugar de entrada no Mapa Final). 

2ª Fase  
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28  

21  

12  

13  

20  

29  

 

Os concorrentes de classificação imediata ocuparão, os seguintes lugares, de acordo com o 

sistema anteriormente descrito:  

        E           F           G          H           I           J            

18º CI.  19º CI.  20º Cl  21º CI.  22º GI.  23º Cl  24º CI.  25º Cl  26º C

concorrentes serão distribuídos pelos Grupos, por sorteio, de acordo com o 

 

Fase os primeiros classificados de cada Grupo e os dois melhores segundos 

classificados, sendo inseridos num Mapa de "32", respeitando o escalonamento sequencial da 

Tabela de Entradas (com 60 participantes os 2ºs do Grupo N e 0, caso não ocorra nenhuma falta 

Caso não seja possível proceder ao apuramento dos melhores 2ºS classificados, pelos pontos e 

obtidos, o apuramento e consequente escalonamento, será feito através da 

Ranking List dos concorrentes envolvidos (quer para o apuramento dos 

concorrentes finalistas, quer para o estabelecimento do lugar de entrada no Mapa Final). 
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Os concorrentes de classificação imediata ocuparão, os seguintes lugares, de acordo com o 

          L          M         N        O 

26º CI.  27º CI.  28º Cl  29º CI.  

concorrentes serão distribuídos pelos Grupos, por sorteio, de acordo com o 

Fase os primeiros classificados de cada Grupo e os dois melhores segundos 

speitando o escalonamento sequencial da 

do Grupo N e 0, caso não ocorra nenhuma falta 

S classificados, pelos pontos e 

obtidos, o apuramento e consequente escalonamento, será feito através da 

Ranking List dos concorrentes envolvidos (quer para o apuramento dos 

concorrentes finalistas, quer para o estabelecimento do lugar de entrada no Mapa Final).  
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A 2ª Fase será disputada por Eliminação Dire

concorrentes. A inserção dos atletas é efe

ao que acontece para outro número de concorrentes, a saber: 

Nº 3 - 1º classificado Grupo A 

Nº 30 - 1º classificado Grupo B 

Nº 19 - 1º classificado Grupo C 

Nº 14 - 1º classificado Grupo D 

Nº 11 - 1º classificado Grupo E 

Nº 22 - 1º classificado Grupo F 

Nº 27 - 1º classificado Grupo G 

Nº 6 - 1º classificado Grupo H 

Nº 7 - 1º classificado Grupo I 

Nº 26 - 1º classificado Grupo J 

Nº 23 - 1º classificado Grupo L 

Nº 10 - 1º classificado Grupo M 

Nº 15 -1º classificado Grupo N 

Nº 18 - 1º classificado Grupo O 

Nº 31 - melhor 2º classificado 

Nº 2 - 2º melhor 2º classificado 

Estabelecida a classificação do Mapa da 2ª

segundos, os terceiros e os quartos classificados dos Grupos de apuramento, serão considerados 

os de classificação seguinte, de acordo com o lugar ob

Grupo.  

De 61 a 63 concorrentes  

      

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TÉNIS DE MESA 
nto de Lazer e Desporto para Todos 

Patrocinadores oficiais 
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á disputada por Eliminação Direta, com a constituição de um Mapa de "32" 

s. A inserção dos atletas é efetuada respeitando a Tabela de Entradas, analogamente 

ao que acontece para outro número de concorrentes, a saber:  

classificado Grupo A  

classificado Grupo B  

classificado Grupo C  

classificado Grupo D  

classificado Grupo E  

classificado Grupo F  

classificado Grupo G  

classificado Grupo H  

classificado Grupo I  

classificado Grupo J  

classificado Grupo L  

classificado Grupo M  

classificado Grupo N  

classificado Grupo O  

classificado  

icado  

a a classificação do Mapa da 2ª Fase e para efeitos de Classificação Final, os restantes 

segundos, os terceiros e os quartos classificados dos Grupos de apuramento, serão considerados 

os de classificação seguinte, de acordo com o lugar obtido pelo melhor concorrente do respe
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ta, com a constituição de um Mapa de "32" 

tuada respeitando a Tabela de Entradas, analogamente 

Fase e para efeitos de Classificação Final, os restantes 

segundos, os terceiros e os quartos classificados dos Grupos de apuramento, serão considerados 

elo melhor concorrente do respetivo 
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Prova disputada em Sistema Misto 

1ª Fase  

Os concorrentes inscritos, serão distribuídos pelos Grupos desta Fase, de acordo com o seguinte e 

tendo em atenção que, os dezasseis melho

Mapa Final de trinta e dois concorrentes dire

existente para o efeito:  

- Quinze Grupos de três concorrentes, no caso de 61 participantes. 

- Catorze Grupos de três e um Grupo de quatro concorrentes, no caso de 62 participantes. 

- Treze Grupos de três e dois Grupos de quatro concorrentes, no caso de 63 participantes. 

Os concorrentes jogarão entre si, em Poule a uma volta, segundo a ordem estabelecida pa

provas disputadas desta forma, a fim de estabe

A classificação será estabelecida por pontos. 

Os dezasseis melhores classificados do 

Final de trinta e dois concorrentes. de acordo com o seguinte: 

1º melhor classificado - 1  

2º melhor classificado - 32  

3º melhor classificado -17  

4º melhor classificado - 16  

5º melhor classificado - 9  

6º melhor classificado - 24  

7º melhor classificado - 25  

8º melhor classificado - 8  

9º melhor classificado - 5  

10º melhor classificado - 28 

      

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TÉNIS DE MESA 
nto de Lazer e Desporto para Todos 

Patrocinadores oficiais 

 

                                     Tel: +351 213 531 999  /  +351 213 527 413                                                       

93 Lisboa                                                                            Fax: +351 213 525 178                                                         

                                                                                                  geral@fptm.pt                                                                          

Prova disputada em Sistema Misto  

Os concorrentes inscritos, serão distribuídos pelos Grupos desta Fase, de acordo com o seguinte e 

tendo em atenção que, os dezasseis melhores classificados no Master 

trinta e dois concorrentes diretamente e para os lugares estabelecidos pela Tabela 

uinze Grupos de três concorrentes, no caso de 61 participantes.  

upos de três e um Grupo de quatro concorrentes, no caso de 62 participantes. 

Treze Grupos de três e dois Grupos de quatro concorrentes, no caso de 63 participantes. 

Os concorrentes jogarão entre si, em Poule a uma volta, segundo a ordem estabelecida pa

provas disputadas desta forma, a fim de estabelecer a classificação nos respe

A classificação será estabelecida por pontos.  

Os dezasseis melhores classificados do Master Ranking List serão colocados dire

ois concorrentes. de acordo com o seguinte:  

 

 

 

 

28  
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Os concorrentes inscritos, serão distribuídos pelos Grupos desta Fase, de acordo com o seguinte e 

Master Ranking List, ocuparão o 

tamente e para os lugares estabelecidos pela Tabela 

upos de três e um Grupo de quatro concorrentes, no caso de 62 participantes.  

Treze Grupos de três e dois Grupos de quatro concorrentes, no caso de 63 participantes.  

Os concorrentes jogarão entre si, em Poule a uma volta, segundo a ordem estabelecida para 

lecer a classificação nos respetivos Grupos.  

nking List serão colocados diretamente no Mapa 
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11º melhor classificado - 21 

12º melhor classificado - 12 

13º melhor classificado - 13 

14º melhor classificado - 20 

15º melhor classificado - 29 

16º melhor classificado - 4  

Os concorrentes de classificação imediata ocuparão, os seguintes lugares, de acordo com o 

sistema anteriormente descrito: 

 A        B        C         D        E         

17ºCI. 18ºCI. 19ºCI. 20ºCI. 

31ºCI. 

Os restantes concorrentes serão distribuídos pelos Grupos, por sorteio, acordo com o estabelecido 

para o efeito.  

Apuram-se para a 2ª Fase os primei

classificado, sendo inseridos num Mapa de "32", respeitando o escalonamento sequencial da 

Tabela de Entradas (com 63 participantes o melhor 2.° entre os concorrentes do Grupo O e P, caso 

não ocorra nenhuma falta de comparência). 

Se não for possível proceder ao apuramento do melhor 2.° classificado, pelos pontos e resultados 

obtidos, o apuramento e consequente escalonamento. será feito através da classificação de 

Master Ranking List dos concorrentes envolvi

 

2ª Fase  

A 2ª Fase será disputada por Eliminação 

concorrentes. A inserção dos atletas é efe

ao que acontece para outro número de concorrentes, a saber: 

Nº 3 – 1º classificado Grupo A 
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29  

 

concorrentes de classificação imediata ocuparão, os seguintes lugares, de acordo com o 

sistema anteriormente descrito:  

E         F         G         H         I         .J.        L.        M      

 21ºCI. 22ºCI. 23ºCI. 24ºCI. 25ºCI. 26ºCI. 27

concorrentes serão distribuídos pelos Grupos, por sorteio, acordo com o estabelecido 

Fase os primeiros classificados de cada Grupo e o melhor segundo 

classificado, sendo inseridos num Mapa de "32", respeitando o escalonamento sequencial da 

Tabela de Entradas (com 63 participantes o melhor 2.° entre os concorrentes do Grupo O e P, caso 

falta de comparência).  

Se não for possível proceder ao apuramento do melhor 2.° classificado, pelos pontos e resultados 

obtidos, o apuramento e consequente escalonamento. será feito através da classificação de 

Ranking List dos concorrentes envolvidos (para o apuramento do concorrente finalista). 

Fase será disputada por Eliminação Direta, com a constituição de um Mapa de "32" 

s. A inserção dos atletas é efetuada respeitando a Tabela de Entradas. analogamente 

e para outro número de concorrentes, a saber:  

classificado Grupo A  
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concorrentes de classificação imediata ocuparão, os seguintes lugares, de acordo com o 

       N         O       P  

27ºCI. 28ºCI. 29ºCI. 30ºCI. 

concorrentes serão distribuídos pelos Grupos, por sorteio, acordo com o estabelecido 

ros classificados de cada Grupo e o melhor segundo 

classificado, sendo inseridos num Mapa de "32", respeitando o escalonamento sequencial da 

Tabela de Entradas (com 63 participantes o melhor 2.° entre os concorrentes do Grupo O e P, caso 

Se não for possível proceder ao apuramento do melhor 2.° classificado, pelos pontos e resultados 

obtidos, o apuramento e consequente escalonamento. será feito através da classificação de 

dos (para o apuramento do concorrente finalista).  

, com a constituição de um Mapa de "32" 

tuada respeitando a Tabela de Entradas. analogamente 
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Nº 30 - 1º classificado Grupo B 

Nº 19 – 1º classificado Grupo C 

Nº 14 -1º classificado Grupo D 

Nº 11 – 1º classificado Grupo E 

Nº 22 – 1º classificado Grupo F 

Nº 27 – 1º classificado Grupo G 

Nº 6 - 1º classificado Grupo H 

Nº 7 – 1º classificado Grupo I 

Nº 26 - 1º classificado Grupo J 

Nº 23 – 1º classificado Grupo L 

Nº 10 - 1º classificado Grupo M 

Nº 15 - 1º classificado Grupo N 

Nº 18 - 1º classificado Grupo O 

Nº 31 – 1º classificado Grupo P 

Nº 2 - melhor 2º classificado 

Estabelecida a classificação do Mapa da 2ª

segundos, os terceiros e os quartos classificados dos Grupos de apuramento, serão considerados 

os de classificação seguinte, de acordo com o lugar obtido p

Grupo.  

Com 64 concorrentes  

Prova disputada em Sistema Misto 

1ª Fase  

Os concorrentes inscritos, serão distribuídos pelos Grupos desta Fase, de acordo com o segui

tendo em atenção que, os dezasseis melhores classificados no
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classificado Grupo B  

classificado Grupo C  

classificado Grupo D  

classificado Grupo E  

classificado Grupo F  

assificado Grupo G  

classificado Grupo H  

classificado Grupo I  

classificado Grupo J  

classificado Grupo L  

classificado Grupo M  

classificado Grupo N  

classificado Grupo O  

classificado Grupo P  

classificado  

a a classificação do Mapa da 2ª Fase e para efeitos de Classificação Final, os restantes 

segundos, os terceiros e os quartos classificados dos Grupos de apuramento, serão considerados 

e classificação seguinte, de acordo com o lugar obtido pelo melhor concorrente do respe

Prova disputada em Sistema Misto  

Os concorrentes inscritos, serão distribuídos pelos Grupos desta Fase, de acordo com o segui

tendo em atenção que, os dezasseis melhores classificados no Master
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Fase e para efeitos de Classificação Final, os restantes 

segundos, os terceiros e os quartos classificados dos Grupos de apuramento, serão considerados 

elo melhor concorrente do respetivo 

Os concorrentes inscritos, serão distribuídos pelos Grupos desta Fase, de acordo com o seguinte e 

Master Ranking List, ocuparão o 
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Mapa Final de trinta e dois concorrentes dire

existente para o efeito:  

- Dezasseis Grupos de três concorr

Os concorrentes jogarão entre si, em Poule a uma volta, segundo a ordem estabeleci da para 

provas disputadas desta forma, a fim de estabelece

A classificação será estabeleci da p

Os dezasseis melhores classificados do 

Final de trinta e dois concorrentes, de acordo com o seguinte: 

1º melhor classificado - 1  

2º melhor classificado - 32  

3º melhor classificado - 17  

4º melhor classificado - 16  

5º melhor classificado - 9  

6º melhor classificado - 24  

7º melhor classificado - 25  

8º melhor classificado - 8  

9º melhor classificado - 5  

10º melhor classificado - 28 

11º melhor classificado - 21 

12º melhor classificado - 12 

13º melhor classificado - 13 

14º melhor classificado - 20 

15º melhor classificado - 29 
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trinta e dois concorrentes diretamente e para os lugares estabelecidos pela Tabela 

Dezasseis Grupos de três concorrentes, no caso de 64 participantes.  

Os concorrentes jogarão entre si, em Poule a uma volta, segundo a ordem estabeleci da para 

provas disputadas desta forma, a fim de estabelecer a classificação nos respe

A classificação será estabeleci da por pontos.  

Os dezasseis melhores classificados do Master Ranking List serão colocados dire

Final de trinta e dois concorrentes, de acordo com o seguinte:  

 

 

 

 

 

28  

21  

12  

13  

20  

29  
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tamente e para os lugares estabelecidos pela Tabela 

Os concorrentes jogarão entre si, em Poule a uma volta, segundo a ordem estabeleci da para 

r a classificação nos respetivos Grupos.  

nking List serão colocados diretamente no Mapa 
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16º melhor classificado - 4  

Os concorrentes de classificação imediata ocuparão, os seguintes lugares, de acordo com o 

sistema anteriormente descrito: 

A         B         C         D        E     

17ºCl. 18ºCl. 19ºCl. 20ºCl. 21

32ºCl. 

Os restantes concorrentes serão distribuídos pelos Grupos, por sorteio, de acordo com o 

estabelecido para o efeito.  

Apuram-se para a 2ª Fase os primeiros classificados de cada Grupo, sendo inseridos num Mapa de 

"32", respeitando o escalonamento sequencial da 

 

2ª Fase  

A 2ª Fase será disputada por Eliminação Dire

concorrentes. A inserção dos atletas é efe

ao que acontece para outro número de concorr

Nº 3 - 1º Classificado Grupo A 

Nº 30 - 1º Classificado Grupo B 

Nº 19 - 1º Classificado Grupo C 

Nº 14 - 1º Classificado Grupo D 

Nº 11 - 1º Classificado Grupo E 

Nº 22 - 1º Classificado Grupo F 

Nº 27 - 1º Classificado Grupo G 

Nº 6 - 1º Classificado Grupo H 

Nº 7 - 1º Classificado Grupo I 

Nº 26 - 1º Classificado Grupo J 
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Os concorrentes de classificação imediata ocuparão, os seguintes lugares, de acordo com o 

sistema anteriormente descrito:  

      F         G         H        I          J          L         M       

21ºCl. 22ºCl. 23ºCl. 24ºCl. 25ºCl. 26ºCl. 27ºCl. 28ºCl. 29ºCl. 30ºCl. 31º

concorrentes serão distribuídos pelos Grupos, por sorteio, de acordo com o 

 

Fase os primeiros classificados de cada Grupo, sendo inseridos num Mapa de 

"32", respeitando o escalonamento sequencial da Tabela de Entradas.  

á disputada por Eliminação Direta, com a constituição de um Mapa de "32" 

s. A inserção dos atletas é efetuada respeitando a Tabela de Entradas, analogamente 

ao que acontece para outro número de concorrentes, a saber:  

Classificado Grupo A  

Classificado Grupo B  

Classificado Grupo C  

Classificado Grupo D  

Classificado Grupo E  

Classificado Grupo F  

Classificado Grupo G  

Classificado Grupo H  

Classificado Grupo I  

Classificado Grupo J  
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Os concorrentes de classificação imediata ocuparão, os seguintes lugares, de acordo com o 

      N        O        P        Q 

7ºCl. 28ºCl. 29ºCl. 30ºCl. 31ºCl. 

concorrentes serão distribuídos pelos Grupos, por sorteio, de acordo com o 

Fase os primeiros classificados de cada Grupo, sendo inseridos num Mapa de 

ta, com a constituição de um Mapa de "32" 

tuada respeitando a Tabela de Entradas, analogamente 
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Nº 23 - 1º Classificado Grupo L 

Nº 10 - 1º Classificado Grupo M 

Nº 15 - 1º Classificado Grupo N 

Nº 18 - 1º Classificado Grupo O 

Nº 31 - 1º Classificado Grupo P 

Nº 2 - 1º Classificado Grupo Q 

Estabelecida a classificação do Mapa da 2ª

os terceiros e os quartos classificados dos Grupos de apuramento, serão considerados os de 

classificação seguinte, de acordo co

 

De 65 a 80 concorrentes  

Prova disputada em Sistema Misto 

1ª Fase  

Os dezasseis melhores classificados no 

Final de trinta e dois concorrentes, segundo o escalonamento da Tabela de Entradas. 

Os restantes participantes serão distribuídos: 

- Quinze Grupos de três e um Grupo de quatro concorrentes, no caso de 65 participantes. 

- Catorze Grupos de três e dois Grupos de quatro concorrentes, 

- Treze Grupos de três e três Grupos de quatro concorrentes, no caso de 67 participantes. 

- Doze Grupos de três e quatro Grupos de quatro concorrentes, no caso de 68 participantes. 

- Onze Grupos de três e cinco Grupos de qua

- Dez Grupos de três e seis Grupos de quatro concorrentes, no caso de 70 participantes. 

- Nove Grupos de três e sete Grupos de quatro concorrentes, no caso de 71 participantes. 
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Classificado Grupo L  

Classificado Grupo M  

Classificado Grupo N  

Classificado Grupo O  

Classificado Grupo P  

Classificado Grupo Q  

a a classificação do Mapa da 2ª Fase e para efeitos de Classificação Final, os segundos, 

os terceiros e os quartos classificados dos Grupos de apuramento, serão considerados os de 

classificação seguinte, de acordo com o lugar obtido pelo melhor concorrente do respe

Prova disputada em Sistema Misto  

Os dezasseis melhores classificados no Master Ranking List, serão colocados dire

rentes, segundo o escalonamento da Tabela de Entradas. 

Os restantes participantes serão distribuídos:  

uinze Grupos de três e um Grupo de quatro concorrentes, no caso de 65 participantes. 

Catorze Grupos de três e dois Grupos de quatro concorrentes, no caso de 66 participantes. 

Treze Grupos de três e três Grupos de quatro concorrentes, no caso de 67 participantes. 

Doze Grupos de três e quatro Grupos de quatro concorrentes, no caso de 68 participantes. 

Onze Grupos de três e cinco Grupos de quatro concorrentes, no caso de 69 participantes. 

Dez Grupos de três e seis Grupos de quatro concorrentes, no caso de 70 participantes. 

Nove Grupos de três e sete Grupos de quatro concorrentes, no caso de 71 participantes. 
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Fase e para efeitos de Classificação Final, os segundos, 

os terceiros e os quartos classificados dos Grupos de apuramento, serão considerados os de 

elo melhor concorrente do respetivo Grupo.  

king List, serão colocados diretamente no Mapa 

rentes, segundo o escalonamento da Tabela de Entradas.  

uinze Grupos de três e um Grupo de quatro concorrentes, no caso de 65 participantes.  

no caso de 66 participantes.  

Treze Grupos de três e três Grupos de quatro concorrentes, no caso de 67 participantes.  

Doze Grupos de três e quatro Grupos de quatro concorrentes, no caso de 68 participantes.  

tro concorrentes, no caso de 69 participantes.  

Dez Grupos de três e seis Grupos de quatro concorrentes, no caso de 70 participantes.  

Nove Grupos de três e sete Grupos de quatro concorrentes, no caso de 71 participantes.  
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- Oito Grupos de três e oito Grupos de quatro concorrentes, no caso de 72 participantes. 

- Sete Grupos de três e nove Grupos de quatro concorrentes, no caso de 73 participantes. 

- Seis Grupos de três e dez Grupos de quatro concorrentes, no caso de 74 participantes. 

- Cinco Grupos de três e onze Grupos de quatro concorrentes, no caso de 75 participantes. 

- Quatro Grupos de três e doze Grupos de quatro concorrentes, no caso de 76 participantes. 

- Três Grupos de três) e treze Grupos de quatro concorrentes, no caso de 77 participantes

- Dois Grupos de três e catorze Grupos de quatro concorrentes, no caso de 78 participantes. 

- Um Grupo de três e quinze Grupos de quatro concorrentes, no caso de 79 participantes. 

- Dezasseis Grupos de quatro concorrentes, no caso de 80 participantes.

Os concorrentes jogarão entre si, em Poule a uma volta, segundo a ordem estabelecida para 

provas disputadas desta forma, a fim de estabelecer a classifica

A classificação será estabeleci

Os dezasseis melhores classificados do 

Final de trinta e dois concorrentes, de acordo com o seguinte: 

1º melhor classificado - 1  

2º melhor classificado - 32  

3º melhor classificado - 17  

4º melhor classificado - 16  

5º melhor classificado - 9  

6º melhor classificado - 24  

7º melhor classificado - 25  

8º melhor classificado - 8  

9º melhor classificado - 5  
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Grupos de quatro concorrentes, no caso de 72 participantes. 

Sete Grupos de três e nove Grupos de quatro concorrentes, no caso de 73 participantes. 

Seis Grupos de três e dez Grupos de quatro concorrentes, no caso de 74 participantes. 

e três e onze Grupos de quatro concorrentes, no caso de 75 participantes. 

Quatro Grupos de três e doze Grupos de quatro concorrentes, no caso de 76 participantes. 

Três Grupos de três) e treze Grupos de quatro concorrentes, no caso de 77 participantes

Dois Grupos de três e catorze Grupos de quatro concorrentes, no caso de 78 participantes. 

Grupo de três e quinze Grupos de quatro concorrentes, no caso de 79 participantes. 

Dezasseis Grupos de quatro concorrentes, no caso de 80 participantes. 

Os concorrentes jogarão entre si, em Poule a uma volta, segundo a ordem estabelecida para 

provas disputadas desta forma, a fim de estabelecer a classificação nos respe

A classificação será estabelecida por pontos.  

ssificados do Master Ranking List serão colocados diretamente no Mapa 

Final de trinta e dois concorrentes, de acordo com o seguinte:  
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Grupos de quatro concorrentes, no caso de 72 participantes.  

Sete Grupos de três e nove Grupos de quatro concorrentes, no caso de 73 participantes.  

Seis Grupos de três e dez Grupos de quatro concorrentes, no caso de 74 participantes.  

e três e onze Grupos de quatro concorrentes, no caso de 75 participantes.  

Quatro Grupos de três e doze Grupos de quatro concorrentes, no caso de 76 participantes.  

Três Grupos de três) e treze Grupos de quatro concorrentes, no caso de 77 participantes.  

Dois Grupos de três e catorze Grupos de quatro concorrentes, no caso de 78 participantes.  

Grupo de três e quinze Grupos de quatro concorrentes, no caso de 79 participantes.  

  

Os concorrentes jogarão entre si, em Poule a uma volta, segundo a ordem estabelecida para 

ção nos respetivos Grupos.  

Ranking List serão colocados diretamente no Mapa 
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10º melhor classificado - 28 

11º melhor classificado - 21 

12º melhor classificado - 12 

13º melhor classificado - 13 

14º melhor classificado - 20 

15º melhor classificado - 29 

16º melhor classificado - 4  

Os concorrentes de classificação imediata ocuparão, os seguintes lugares, de acordo com o 

sistema anteriormente descrito: 

 

A         B        C         D        E     

17ºCl. 18ºCl. 19ºCl. 20ºCl. 21

32ºCl. 

Os restantes concorrentes serão distri

estabelecido para o efeito.  

Serão apurados para a 2ª Fase os primeiros classificados de cada Grupo. 

2ª Fase  

A 2ª Fase será disputada por Eliminação Dire

concorrentes. A inserção dos atletas é efe

ao que acontece para outro número de concorrentes, a saber: 

Nº 2 - 1º Classificado Grupo Q

Nº 3 - 1º Classificado Grupo A 

Nº 6 - 1º Classificado Grupo H 

Nº 7 - 1º Classificado Grupo I 
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28  

21  

12  

13  

20  

29  

 

Os concorrentes de classificação imediata ocuparão, os seguintes lugares, de acordo com o 

sistema anteriormente descrito:  

        F         G         H         I         J          L         M       

21ºCl. 22ºCl. 23ºCl. 24ºCl. 25ºCl. 26ºCl. 27ºCl.

concorrentes serão distribuídos pelos Grupos, por sorteio, de acordo com o 

 

Fase os primeiros classificados de cada Grupo. 

á disputada por Eliminação Direta, com a constituição de um Mapa de "32" 

s. A inserção dos atletas é efetuada respeitando a Tabela de Entradas, analogamente 

ao que acontece para outro número de concorrentes, a saber:  

Classificado Grupo Q  

Classificado Grupo A  

Classificado Grupo H  

ssificado Grupo I  

        Página 49 de 58 

13 531 999  /  +351 213 527 413                                                       NIPC 501 547 584 

                                      Mat.Cons. Reg. Com. Lisboa 

                                                                           sob o nº 237/961021 

Os concorrentes de classificação imediata ocuparão, os seguintes lugares, de acordo com o 

      N         O        P         Q  

ºCl. 28ºCl. 29ºCl. 30ºCl. 31ºCl. 

buídos pelos Grupos, por sorteio, de acordo com o 

Fase os primeiros classificados de cada Grupo.  

ta, com a constituição de um Mapa de "32" 

tuada respeitando a Tabela de Entradas, analogamente 
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Nº 10 - 1º Classificado Grupo M 

Nº 11 - 1º Classificado Grupo E 

Nº 14 - 1º Classificado Grupo D 

Nº 15 - 1º Classificado Grupo N 

Nº 18 - 1º Classificado Grupo O 

Nº 19 - 1º Classificado Grupo C 

Nº 22 - 1º Classificado Grupo F 

Nº 23 - 1º Classificado Grupo L 

Nº 26 - 1º Classificado Grupo J 

Nº 27 - 1º Classificado Grupo G 

Nº 30 - 1º Classificado Grupo B 

Nº 31 - 1º Classificado Grupo P 

Estabelecida a classificação do Mapa da 2ª

os terceiros e os quartos classificados dos Grupos de apuramento, serão considerados os de 

classificação seguinte, de acordo com o lugar obtido p

De 81 a 96 concorrentes  

Prova disputada em Sistema Misto 

1ª Fase  

Os trinta e dois melhores classificados do 

Mapa Final de sessenta e quatro concorrentes, segundo o escalonamento da Tabela de Entradas. 

Os restantes participantes serão distribuídos: 

- Quinze Grupos de três e um Grupo de quatro

- Catorze Grupos de três e dois Grupos de quatro concorrentes, no caso de 82 participantes. 
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Classificado Grupo M  

Classificado Grupo E  

Classificado Grupo D  

Classificado Grupo N  

Classificado Grupo O  

Classificado Grupo C  

Classificado Grupo F  

Classificado Grupo L  

Classificado Grupo J  

Classificado Grupo G  

Classificado Grupo B  

Classificado Grupo P  

a a classificação do Mapa da 2ª Fase e para efeitos de Classificação Final, os segundo

os terceiros e os quartos classificados dos Grupos de apuramento, serão considerados os de 

classificação seguinte, de acordo com o lugar obtido pelo melhor concorrente do respe

Prova disputada em Sistema Misto  

Os trinta e dois melhores classificados do Master Ranking List, serão colocados dire

Mapa Final de sessenta e quatro concorrentes, segundo o escalonamento da Tabela de Entradas. 

Os restantes participantes serão distribuídos:  

de três e um Grupo de quatro concorrentes no caso de 81 participantes. 

Catorze Grupos de três e dois Grupos de quatro concorrentes, no caso de 82 participantes. 
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Fase e para efeitos de Classificação Final, os segundos, 

os terceiros e os quartos classificados dos Grupos de apuramento, serão considerados os de 

elo melhor concorrente do respetivo Grupo.  

king List, serão colocados diretamente no 

Mapa Final de sessenta e quatro concorrentes, segundo o escalonamento da Tabela de Entradas.  

concorrentes no caso de 81 participantes.  

Catorze Grupos de três e dois Grupos de quatro concorrentes, no caso de 82 participantes.  
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- Treze Grupos de três e três Grupos de quatro concorrentes, no caso de 83 participantes. 

- Doze Grupos de três e quatro Grupos de quatro concorrentes, no caso de 84 participantes. 

- Onze Grupos de três e cinco Grupos de quatro concorrentes, no caso de 85 participantes. 

- Dez Grupos de três e seis Grupos de quatro concorrentes, no caso de 86

- Nove Grupos de três e sete Grupos de quatro concorrentes, no caso de 87 participantes. 

- Oito Grupos de três e oito Grupos de quatro concorrentes, no caso de 88 participantes. 

- Sete Grupos de três e nove Grupos de quatro concorrentes,

- Seis Grupos de três e dez Grupos de quatro concorrentes, no caso de 90 participantes. 

- Cinco Grupos de três e onze Grupos de quatro concorrentes, no caso de 91 participantes. 

- Quatro Grupos de três e doze Grupos de quat

- Três Grupos de três e treze Grupos de quatro concorrentes, no caso de 93 participantes. 

- Dois Grupos de três e catorze Grupos de quatro concorrentes, no caso de 94 participantes. 

- Um Grupo de três e quinze

- Dezasseis Grupos de quatro concorrentes, no caso de 96 participantes. 

Os concorrentes jogarão entre si, em Poule a uma volta, segundo a ordem estabelecida para 

provas disputadas desta forma

A classificação será estabelecida por pontos. 

Os trinta e dois melhores classificados do 

Mapa Final de sessenta e quatro

 

1º melhor classificado - 1  

2º melhor classificado - 64  

3º melhor classificado - 33  
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Treze Grupos de três e três Grupos de quatro concorrentes, no caso de 83 participantes. 

Doze Grupos de três e quatro Grupos de quatro concorrentes, no caso de 84 participantes. 

Onze Grupos de três e cinco Grupos de quatro concorrentes, no caso de 85 participantes. 

Dez Grupos de três e seis Grupos de quatro concorrentes, no caso de 86

Nove Grupos de três e sete Grupos de quatro concorrentes, no caso de 87 participantes. 

Oito Grupos de três e oito Grupos de quatro concorrentes, no caso de 88 participantes. 

Sete Grupos de três e nove Grupos de quatro concorrentes, no caso de 89 participantes. 

Seis Grupos de três e dez Grupos de quatro concorrentes, no caso de 90 participantes. 

Cinco Grupos de três e onze Grupos de quatro concorrentes, no caso de 91 participantes. 

Quatro Grupos de três e doze Grupos de quatro concorrentes, no caso de 92 participantes. 

Três Grupos de três e treze Grupos de quatro concorrentes, no caso de 93 participantes. 

Dois Grupos de três e catorze Grupos de quatro concorrentes, no caso de 94 participantes. 

ze Grupos de quatro concorrentes, no caso de 95 participantes. 

Dezasseis Grupos de quatro concorrentes, no caso de 96 participantes. 

Os concorrentes jogarão entre si, em Poule a uma volta, segundo a ordem estabelecida para 

provas disputadas desta forma, a fim de estabelecer a classificação nos respe

A classificação será estabelecida por pontos.  

Os trinta e dois melhores classificados do Master Ranking List serão colocados dire

Mapa Final de sessenta e quatro concorrentes, de acordo com o seguinte: 
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Treze Grupos de três e três Grupos de quatro concorrentes, no caso de 83 participantes.  

Doze Grupos de três e quatro Grupos de quatro concorrentes, no caso de 84 participantes.  

Onze Grupos de três e cinco Grupos de quatro concorrentes, no caso de 85 participantes.  

Dez Grupos de três e seis Grupos de quatro concorrentes, no caso de 86 participantes.  

Nove Grupos de três e sete Grupos de quatro concorrentes, no caso de 87 participantes.  

Oito Grupos de três e oito Grupos de quatro concorrentes, no caso de 88 participantes.  

no caso de 89 participantes.  

Seis Grupos de três e dez Grupos de quatro concorrentes, no caso de 90 participantes.  

Cinco Grupos de três e onze Grupos de quatro concorrentes, no caso de 91 participantes.  

ro concorrentes, no caso de 92 participantes.  

Três Grupos de três e treze Grupos de quatro concorrentes, no caso de 93 participantes.  

Dois Grupos de três e catorze Grupos de quatro concorrentes, no caso de 94 participantes.  

Grupos de quatro concorrentes, no caso de 95 participantes.  

Dezasseis Grupos de quatro concorrentes, no caso de 96 participantes.  

Os concorrentes jogarão entre si, em Poule a uma volta, segundo a ordem estabelecida para 

ação nos respetivos Grupos.  

nking List serão colocados diretamente no 

rdo com o seguinte:  
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4º melhor classificado - 32  

5º melhor classificado - 17  

6º melhor classificado - 48  

7º melhor classificado - 49  

8º melhor classificado - 16  

9º melhor classificado - 9  

10º melhor classificado - 56 

11º melhor classificado - 41 

12º melhor classificado - 24 

13º melhor classificado - 25 

14º melhor classificado - 40 

15º melhor classificado - 57 

16º melhor classificado - 8  

17º melhor classificado - 5  

18º melhor classificado - 60 

19º melhor classificado - 37 

20º melhor classificado - 28 

21º melhor classificado - 21 

22º melhor classificado - 44 

23º melhor classificado - 53 

24º melhor classificado - 12 

25º melhor classificado - 13 
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56  

41  

24  

25  

40  

57  

 

 

60  

37  

28  

21  

44  

53  

12  

13  
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26º melhor classificado - 52 

27º melhor classificado - 45 

28º melhor classificado - 20 

29º melhor classificado - 29 

30º melhor classificado - 36 

31º melhor classificado - 61 

32º melhor classificado - 4  

Os concorrentes de classificação imediata ocuparão, os s

sistema anteriormente descrito:

A         B        C        D         E         

33ºCl. 34ºCl. 35ºCl. 36ºCl. 37

48ºCl. 

Os restantes concorrentes 

estabelecido para o efeito.  

Serão apurados para a 2ª Fase os dois primeiros classificados de c

2ª Fase  

A 2ª Fase será disputada por Eliminação Dire

concorrentes. A inserção dos atletas

ao que acontece para outro número de concorrentes, a s

Os concorrentes de classificação imediata ocuparão, os seguintes lugares, de acordo com o 

sistema anteriormente descrito:

Nº 3 - 1º Classificado Grupo A 

Nº 62 - 1º Classificado Grupo B 

Nº 35 - 1º Classificado Grupo C 

Nº 30 - 1º Classificado Grupo
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52  

45  

20  

29  

36  

61  

 

Os concorrentes de classificação imediata ocuparão, os seguintes lugares, de acordo com o 

sistema anteriormente descrito: 

        F        G         H         l          J          L        M       

37ºCl. 38ºCl. 39ºCl. 40ºCl. 41ºCl. 42ºCl. 43ºCl. 44ºCl.

concorrentes serão distribuídos pelos Grupos, por sorteio,

 

Fase os dois primeiros classificados de cada Grupo. 

á disputada por Eliminação Direta, com a constituição de um Mapa de "64" 

concorrentes. A inserção dos atletas é efetuada respeitando a Tabela de Entradas, analogamente 

ao que acontece para outro número de concorrentes, a saber:  

Os concorrentes de classificação imediata ocuparão, os seguintes lugares, de acordo com o 

sistema anteriormente descrito: 

Classificado Grupo A  

Classificado Grupo B  

Classificado Grupo C  

Classificado Grupo D  
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eguintes lugares, de acordo com o 

      N        O         P        Q    

41ºCl. 42ºCl. 43ºCl. 44ºCl. 45ºCl. 46ºCl. 47ºCl. 

distribuídos pelos Grupos, por sorteio, de acordo com o 

ada Grupo.  

ta, com a constituição de um Mapa de "64" 

tuada respeitando a Tabela de Entradas, analogamente 

Os concorrentes de classificação imediata ocuparão, os seguintes lugares, de acordo com o 
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Nº 19 - 1º Classificado Grupo E 

Nº 46 - 1º Classificado Grupo F 

Nº 51 - 1º Classificado Grupo G 

Nº 14 - 1º Classificado Grupo H 

Nº 11 - 1º Classificado Grupo I 

Nº 54 - 1º Classificado Grupo J 

Nº 43 - 1º Classificado Grupo L 

Nº 22 - 1º Classificado Grupo M 

Nº 27 - 1º Classificado Grupo N 

Nº 38 - 1º Classificado Grupo O 

Nº 59 - 1º Classificado Grupo P 

Nº 6 - 1º Classificado Grupo Q 

Nº 7 - 2º Classificado Grupo P 

Nº 58 - 2º Classificado Grupo Q 

Nº 39 - 2º Classificado Grupo N 

Nº 26 - 2º Classificado Grupo O 

Nº 23 - 2º Classificado Grupo L 

Nº 42 - 2º Classificado Grupo M 

Nº 55 - 2º Classificado Grupo I 

Nº 10 - 2º Classificado Grupo J 

Nº 15 - 2º Classificado Grupo G 

Nº 50 - 2º Classificado Grupo H 
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Classificado Grupo E  

Classificado Grupo F  

Classificado Grupo G  

Classificado Grupo H  

Classificado Grupo I  

Classificado Grupo J  

Classificado Grupo L  

do Grupo M  

Classificado Grupo N  

Classificado Grupo O  

Classificado Grupo P  

Classificado Grupo Q  

Classificado Grupo P  

Classificado Grupo Q  

Classificado Grupo N  

sificado Grupo O  

Classificado Grupo L  

Classificado Grupo M  

Classificado Grupo I  

Classificado Grupo J  

Classificado Grupo G  

Classificado Grupo H  
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Nº 47 - 2º Classificado Grupo E 

Nº 18 - 2º Classificado Grupo F 

Nº 31 - 2º Classificado Grupo C 

Nº 34 - 2º Classificado Grupo D 

Nº 63 - 2º Classificado Grupo A 

Nº 2 - 2º Classificado Grupo B 

Estabelecida a classificação do Mapa da 2ª

os quartos classificados dos Grupos de apuramento, serão considerados os de classificação 

seguinte, de acordo com o lugar obtido pel

Com mais de 96 concorrentes 

Prova disputada pelo sistema de Eliminação dire

Os trinta e dois melhores classificados do Master Ranking List, serão colocados dire

Mapa Final , segundo o escalonamento da Tabela de Entradas. 

Os restantes concorrentes serão sorteados, de acordo com o estabelecido para o efeito. 

PRÉMIOS  

Os prémios minimos a atribuir no final de cada

Seniores Masculinos Individual

ao 8º class.  

Seniores Femininos Individual

Equipas Séniores Masculinos (1º, 2º e 3º escalão) Taça do 1º 

 Equipas Séniores Femininos Taça ao 1º e 2º

Indica-se a seguir, a Tabela de entradas para o escalonamento dos concorrentes, para provas a 

disputar segundo o Sistema de Elim

para provas a disputar em Poule.
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Classificado Grupo E  

Classificado Grupo F  

Classificado Grupo C  

Classificado Grupo D  

Classificado Grupo A  

Classificado Grupo B  

da a classificação do Mapa da 2ª Fase e para efeitos de Classificação Final, os terceiros

os quartos classificados dos Grupos de apuramento, serão considerados os de classificação 

seguinte, de acordo com o lugar obtido pelo melhor concorrente do respe

Com mais de 96 concorrentes  

pelo sistema de Eliminação direta  

Os trinta e dois melhores classificados do Master Ranking List, serão colocados dire

, segundo o escalonamento da Tabela de Entradas.  

Os restantes concorrentes serão sorteados, de acordo com o estabelecido para o efeito. 

minimos a atribuir no final de cada prova são os seguintes: 

Individual (1º, 2º e 3º Escalão) Taça do 1º ao 4º clas

Individual Taça à 1ª class. e medalha/trofeu da 2ª à 4

Equipas Séniores Masculinos (1º, 2º e 3º escalão) Taça do 1º ao 5º class. 

iores Femininos Taça ao 1º e 2º class. 

se a seguir, a Tabela de entradas para o escalonamento dos concorrentes, para provas a 

disputar segundo o Sistema de Eliminação direta e a Tabela que estabelece a ordem de encontros, 

a provas a disputar em Poule. 
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Fase e para efeitos de Classificação Final, os terceiros e 

os quartos classificados dos Grupos de apuramento, serão considerados os de classificação 

o melhor concorrente do respetivo Grupo.  

Os trinta e dois melhores classificados do Master Ranking List, serão colocados diretamente no 

Os restantes concorrentes serão sorteados, de acordo com o estabelecido para o efeito.  

prova são os seguintes:  

lass. e medalha/trofeu do 5º 

à 4ª class.  

 

se a seguir, a Tabela de entradas para o escalonamento dos concorrentes, para provas a 

ta e a Tabela que estabelece a ordem de encontros, 



    

                  
                 FEDERAÇÃO PORTUGUESA 
                    Departamento de Lazer e Desporto para Todos

 
 

 

Rua Padre Luís Aparício, 9 - 5.º                                     

1169-093 Lisboa                                                                            Fax: +351 213 525 178                   

Portugal                                                          

TABELA PARA COLOCAÇÃO/ESCALONAMENTO DE CONCORRENTES

8 16 32      64 

1 1 1 1 

32 64 

17 33 

16 16 32 

9 9 17 

24 48 

25 49 

8 8 8 16 

5 5 5 9 

28 56 

21 41 

12 12 24 

13 13 25 

20 40 

29 57 

4 4 4 8 

3 3 3 5 

30 60 

19 37 

14 14 28 

11 11 21 

22 44 

27 53 

6 6 6 12 

7 7 7 13 

26 52 

23 45 

10 10 20 

15 15 29 

18 36 

31 61 

2 2 2 4 
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ESCALONAMENTO DE CONCORRENTES EM PROVAS DISPUTADAS P

      128    

 3 1 5 3 7 

 62 128 124 126 122 

 35 65 69 67 71 

 30 64 60 62 58 

 19 33 37 35 39 

 46 96 92 94 90 

 51 97 101 99 103 

 14 32 28 30 26 

 11 17 21 19 23 

 54 112 108 110 106 

 43 81 85 83 87 

 22 48 44 46 42 

 27 49 53 51 55 

 38 80 76 78 74 

 59 113 117 115 119 

 6 16 12 14 10 

 7 9 13 11 15 

 58 120 116 118 114 

 39 73 77 75 79 

 26 56 52 54 50 

 23 41 45 43 47 

 42 88 84 86 82 

 55 105 109 107 111 

 10 24 20 22 18 

 15 25 29 27 31 

 50 104 100 102 98 

 47 89 93 91 95 

 18 40 36 38 34 

 31 57 61 59 63 

 34 72 68 70 66 

 63 121 125 123 127 

 2 8 4 6 2 
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EM PROVAS DISPUTADAS POR ELIMINAÇÃO DIRETA 
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Jornada           NÚMERO DE CONCORRENTES EM CADA GR

   3 ou 4  

1ª     1-4  

   3-2  

2ª     4-2  

   1-3  

3ª     3-4  

   2-1  

4ª    

5ª    

6ª    

7ª    

8ª    

9ª    

10ª    

11ª    
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TABELA PROVAS EM POULE 

NÚMERO DE CONCORRENTES EM CADA GRUPO      

5 ou 6    7 ou 8    9 ou 10

   1-6  1-8   7-2 1-10   9-2 

   5-2    3-8 

   3-4  3-6   5-4 7-4   5-6 

   6-2  8-2   1-3 10-2   1-3 

   1-3    4-9 

   4-5  4-7   6-5 8-5   6-7 

   3-6  3-8   2-4 3-10   2-4 

   2-4    5-1 

   5-1  5-1   7-6 9-6   7-8 

   6-4  8-4   3-5 10-4   3-5 

   3-5    6-2 

   1-2     6-2   1-7 1-7   8-9 

   5-6     5-8   4-6 5-10   4-6 

   4-1    7-3 

   2-3     7-3   2-1 2-8   9-1 

     8-6   5-7 10-6   5-7 

8-4 

   1-4   3-2 3-9   1-2 

     7-8   6-1 7-10   6-8 

9-5 

   2-5   4-3 4-1   2-3 

    10-8   7-9 

1-6 

5-2   3-4 

    9-10   8-1 

2-7 

6-3   4-5 
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10       11 ou 12  

 1-12   11-2   3-10 

 9-4   5-8   7-6 

 12-2   1-3   4-11 

 10-5   6-9   8-7    

 3-12   2-4   5-1    

 11-6   7-10   9-8 

 12-4   3-5   6-2 

 1-7   8-11   10-9 

 5-12   4-6   7-3 

 2-8   9-1   11-10 

 12-6   5-7   8-4 

 3-9   10-2   1-11 

 7-12   6-8   9-5 

 4-10   11-3   2-1 

 12-8   7-9   10-6 

 5-11   1-4   3-2 

 9-12   8-10   11-7 

 6-1   2-5   4-3 

12-10   9-11   1-8 

7-2   3-6   5-4 

11-12   10-1   2-9 
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8-3   4-7   6-5 


