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COMUNICADO N.º5 
ÉPOCA 2019/2020 

 
 

1. Resoluções sobre o Campeonato Distrital de Equipas Seniores Masculinos 
– Fase Final e Taça de Honra Distrital 

  
A direção da Associação de Ténis de Mesa da Coimbra reuniu por videoconferência no passado dia 30 de 
junho com os clubes que disputam a Fase Final do Campeonato Distrital de Equipas Seniores Masculinos, 
no sentido de analisar e decidir sobre a conclusão da prova interrompida a 7 de março de 2020, assim 
como sobre os clubes apurados para Fase de Qualificação Nacional.  
 
Chegou-se à conclusão não haver condições para realizar todas as jornadas em falta até dia 15 julho, ou 
realizar um Playoff com as medidas de prevenção necessárias para a sua realização. As razões para tal são 
várias, já que qualquer competição que se realize deverá estar em conformidade com as normas que 
venham a ser emanadas pela Direção Geral de Saúde. 
 
Assim, a direção da ATMC considera prematuro o regresso das competições regionais, e decidiu dar por 
terminadas as competições supra-mecionadas (Fase Final e Taça de Honra). 
 
No entanto, e tendo por base as classificações à data da interrupção dos campeonatos, a ATMC entende 
ser possível definir posições que permitam apurar as equipas que irão disputar a Fase de Qualificação 
Nacional, tendo por base a média de pontos por jogo disputado e a vantagem no confronto direto com as 
equipas imediatamente classificadas.  
 
Ficam apuradas para a Fase de Qualificação Nacional as seguintes equipas: 
- CCD ESTRELA DO ZÊZERE BOIDOBRA 
- SBU ALHADENSE 
- OS UGAS ADC EGA “B” 
- CP ABRUNHEIRA  
 
a) Esta competição será realizada nos moldes definidos no regulamento geral;  
b) Para acerto do número de equipas na 2ª Divisão (nº máximo de 11 por zona), será considerado o 
apuramento de mais 2 equipas na fase de qualificação nacional (total de 5 na zona norte e 5 na zona sul);  
c) Cada associação territorial indicará quais os seus representantes a esta prova, de acordo com o definido 
no regulamento, até ao próximo dia 15 de julho;  
d) Esta competição será disputada antes do início da época desportiva 2020/21;  
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e) Os jogadores utilizados nesta competição ficam desde logo vinculados às equipas para a totalidade da 
época desportiva 2020/2021;  
 
Embora compreendendo o desejo de todos em voltar “à normalidade”, que significa treinar e competir e 
do qual comunga em absoluto, a direção da ATMC relembra que existe uma “nova normalidade”, que este 
momento deve ser usado para nos adaptarmos a esta “nova normalidade” e para aprendermos a viver 
com ela, organizando-nos para conseguir iniciar a nova época desportiva 2020/2021 com saúde e em 
segurança. 
 
Coimbra, 30 de junho de 2020 
 
 
A DIREÇÃO 
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