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  ÉPOCA 2020/2021 
REGULAMENTO DO CAMPEONATO DISTRITAL COIMBRA 

 
Apresenta-se o novo regulamento de realização do Campeonato Distrital Equipas da 
ATM Coimbra aplicável à época 2020-2021. 
 

 
1 – CAMPEONATO DISTRITAL EQUIPAS SENIORES MASCULINOS  
 
 
1. 1 – Na fase regular as provas serão disputadas a 1 volta, às sextas-feiras pelas 21H, 
podendo os clubes em acordo alterar as datas com conhecimento e aprovação da 
ATMC. Contudo, as equipas que não o tenham feito, podem enviar a sua proposta com 
outro horário na condição de visitado para atmcoimbra@sapo.pt até dia 10.04.2021. 
As hipóteses para as propostas são: 
• Sábados – 10h00 I 15h00 | 16h00  
• Domingos – 10h00   
 
1. 2 - Os encontros disputam-se no sistema Swaythling Modificado, conforme Boletim de Jogo 
anexo.  

O sistema de pontuação, para efeitos de tabela classificativa, será conforme segue:  
Vitória por 4-0, 4-1, 4-2 ou 4-3 ou FC* = 3 pontos  
Empate por 3-3 (Só possível se as 2 equipas apresentarem apenas 2 atletas) = 2 pontos  
Derrota por 4-0, 4-1, 4-2 ou 4-3 = 1 ponto  
Derrota por FC* = 0 pontos   
* Falta de comparência 
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1. 3 - Os resultados devem ser comunicados num máximo de 24 horas no grupo de 
facebook da ATMC https://www.facebook.com/groups/927822953916844/  colocando 
obrigatoriamente a foto do Boletim de Jogo visível, devidamente preenchido e 
assinado pelos responsáveis dos Clubes intervenientes, e se pretenderem das equipas, 
ou ainda para o email atmcoimbra@sapo.pt, ou WhatsApp para o nº 966211091.  
Os boletins dos jogos originais deverão ficar em posse do clube visitado, que deverá 
facultar o mesmo à ATMC caso seja solicitado. 
 
1. 4 - Poderão ser aceites pedidos de alteração dos encontros caso haja acordo entre 
ambos os intervenientes, no entanto, deverá ser comunicado para o e-mail 
atmcoimbra@sapo.pt até 2 dias anteriores à data de realização dos mesmos. 
 
1. 5 - Na data prevista para o início do campeonato (16 abril 2021), todos os atletas 
que jogarem a 1ª jornada, terão de estar devidamente inscritos e filiados na 
plataforma da FPTM.  
 
1. 6 - A bola a utilizar em todas as provas associativas será a bola de plástico Butterfly 
R40+ *** de cor branca. No Campeonato Distrital de Equipas Seniores, os clubes 
participantes irão receber, sem custos, 12 bolas para os jogos que realizarem na condição 
de visitados. A entrega irá realizar-se antes do início do campeonato. 
 
1. 7 - Visando a aposta nos escalões mais jovens, a ATMC permite que os clubes possam 
apresentar atletas cadetes ou juniores não aptos para competir em Seniores, no 
Campeonato Distrital de Equipas Seniores. Contudo, alertamos para o facto de nessas 
condições não estarem cobertos pelo Seguro da FPTM. 
 
1. 8 - Em todos os encontros do Campeonato Distrital de Equipas Seniores Masculinas, 
poderão participar atletas femininas de nacionalidade portuguesa, desde que não exista 
Campeonato Distrital de Equipas Seniores Femininas na mesma época.  
 

1. 9 - Em caso de igualdade pontual utiliza-se os seguintes critérios: 
 - Diferença entre partidas ganhas e perdidas 
 - Maior número de partidas ganhas. 
 - Menor número de partidas perdidas 
 - Diferença entre sets ganhos e perdidos 

 
1. 10 - Sem prejuízo das normas anteriores, só poderão competir nas competições de 
equipas seniores da FPTM (Taça de Portugal e Fase de Qualificação Nacional) tendo no 
mínimo 3 os jogadores aptos para seniores, inscritos nos respetivos clubes até 31 de 
dezembro da época em curso. 

 
1. 11 - Um jogador sénior que alinhe pela equipa A, B ou C de um Clube nos Campeonatos 
Nacionais ou Distritais de Seniores poderá jogar pela equipa A, B ou C do mesmo Clube, 
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desde que em Divisões diferentes, ficando preso à equipa principal logo que totalize duas 
participações, salvo se se tratar de jogador do escalão de Cadetes ou Juniores aptos para 
seniores, de nacionalidade portuguesa, para os quais não haverá qualquer limite de 
participação, em qualquer das equipas, incluindo jogos disputados no mesmo fim-de-
semana.  

 
1. 12 - Nos casos que o presente Regulamento não preveja, aplica-se o Regulamento 
Geral da FPTM e o Regulamento Disciplinar da FPTM.  

 
1. 13 - Devido ao elevado numero de equipas inscritas (14), a ATMC decidiu separar o 
Campeonato em duas Séries (Este e Oeste) por longitude, com separação das equipas 
secundárias.  
 
SÉRIE ESTE 

CCD ESTRELA ZÊZERE 

CCP OLIVEIRA HOSPITAL 

CP TÁBUA 

LIGHT ACADEMY 

CRCD TRAVASSO "A" 

OS UGAS ADC EGA "C" 

GINÁSIO "A" 

 
SÉRIE OESTE 

CRCD TRAVASSO "B" 

SC POVOENSE "B" 

ACRD CASAL REDINHO 

AFA ARAZEDE 

SBU ALHADENSE 

CP ABRUNHEIRA 

GINÁSIO "B" 

 
1. 14 - Os 4 primeiros classificados de cada série irão disputar a Fase Final para apurar 
o Campeão Distrital e as equipas que irão à Fase de Qualificação Nacional. Os restantes 
classificados de cada série irão ser convidados a disputar a Taça de Honra Distrital. As 
equipas do CCRD Travasso e Ginásio, só podem apurar uma equipa para a Fase Final. 
Estas provas serão disputados previsivelmente nos fins-de-semana de 05/06.06.2021 e 
12/13.06.2021. 
 
1. 15 - Os clubes CCRD Travasso e Ginásio irão apresentar 2 equipas. Para evitar 
constrangimentos, indicamos quais os atletas que irão jogar em cada formação, no 
entanto, os clubes poderão colocar novos elementos no decorrer do campeonato: 
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CRCD Travasso "A" 

75869 VITOR MANUEL GLÓRIA SOARES 

75923 JOÃO ALEXANDRE FERREIRA 

75873 PAULO MANUEL MARQUES AMARAL CRISTINA 

 
CRCD Travasso "B" 

72461 JOAQUIM JORGE GOMES PRATA 

75870 LUIS MANUEL DE AZEVEDO CORREIA 

75875 SÉRGIO MIGUEL FELÍCIO DINIS 

  

  

 
Ginásio "A" 

50021 JAIME LIMA SANTOS 

51231 RENATO CLAUDIO FERREIRA SIMOES 

52381 BRUNO FILIPE FIGUEIREDO COSTA 

63769 MANUEL MARIA MARQUES SILVA FERREIRA QUEDA 

71778 JOÃO RAFAEL MENDES FONTES SERRA DA GAMA 

74539 MARIO NUNO MARQUES DA SILVA FERREIRA QUEDA 

77200 BOGUSLAW RYSZARD KOSYLAK 

 
Ginásio "B" 

73934 JOÃO PEDRO MONTEIRO MATOSO 

73935 RITA PINTO SILVA COSTA 

74520 LAURA OLIVEIRA GASPAR 

75867 PEDRO JOSÉ DA SILVA CARVALHO COSTA 

76132 LUIS ALBERTO BARROS DA SILVA 

77201 TIAGO JOSÉ MARTINS BOGAS 

77282 GUSTAVO DE OLIVEIRA CARDOSO IDEIAS 

77295 ADILSON VICTOR COTA RIBEIRO 

 
 
1. 16 – COVID-19 I PLANO DE CONTIGÊNCIA I RECOMENDAÇÕES DGS  
Neste período difícil que estamos a atravessar é imperioso a colaboração de todos os 
clubes e agentes desportivos (atletas, treinadores, árbitros, dirigentes) para minimizar 
a hipótese de contágio. Nesse sentido a ATM Coimbra relembra alguns dos 
procedimentos que todos deveremos ter:  
 
a) Aos agentes desportivos com sintomas que não se desloquem para as salas de jogo. 
 
b) Aos clubes visitantes que meçam a temperatura aos seus atletas antes de se deslocarem 
aos encontros, uma vez que a temperatura máxima indicada pela DGS é de 37,8ºC e será 
medida à entrada da sala de jogo. 
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c) Medição de Temperatura – A equipa visitada está autorizada a medir a temperatura à 
entrada da sua sala de jogo. 
 
d) Aos clubes que apresentem pelo menos 3 atletas para que se algum estiver indisponível 
o clube possa competir.  
 
e) Aos clubes visitados que limpem a mesa e toalheiros sempre que troquem de jogadores. 
Se for nomeado um árbitro e este pretenda assumir essa limpeza deve o clube visitado 
fornecer os materiais de limpeza necessários.  
 
f) Proibição de Público – Não será autorizada a entrada de público nos encontros dos 
Campeonatos Distritais de Equipas Seniores. Assim, além dos intervenientes nos encontros 
(árbitros, jogadores, treinadores e delegados) podem estar presentes: 

i.  Membros da Direção do clube visitado – até 3 pessoas 
ii.  Membros da Direção do clube visitante – até 1 pessoa 
iii.  Membros da Associação de Ténis de Mesa – até 1 pessoa 
iv.  Membros da FPTM – até 2 pessoas  

 
g) O pedido de acesso destas pessoas deverá ser enviado para atmcoimbra@sapo.pt até 3 
dias uteis antes do encontro. 
 
h) Esta lista de pessoas extra será enviada ao clube visitado 2 dias uteis antes do encontro. 
 
i) Mudança de lado na mesa – Não será permitida a mudança de lado entre os jogadores e 
equipas. No momento da entrega da constituição das equipas o clube visitado escolherá o 
lado onde disputará o encontro. Não sendo permitida a mudança de lado solicitamos às 
equipas que tenham o cuidado de ter condições semelhantes em ambos os lados tais 
como fundo de cor diferente, separadores de cores diferentes, etc. 
 
j) Limpeza – A equipa visitada será responsável pela limpeza da mesa entre cada jogo e 
entre cada período de aquecimento. 
 
l) Aquecimento – O aquecimento será feito em períodos distintos. Damos como exemplo 
um encontro às 21h: 

i.  20h00 – 20h15 – Equipa Visitada 
ii.  20h15 – 20h30 – Equipa Visitante 
iii.  20h30 – 20h40 – Equipa Visitada 
iv.  20h40 – 20h50 – Equipa Visitante 
v.  20h50 – 20h55 – Equipa Visitada 
vi.  20h55 – 21h00 – Equipa Visitante 

 
m) O clube visitado deverá garantir a circulação de ar (arejamento do espaço), de duas em 
duas horas, podendo utilizar um intervalo de vinte minutos para o efeito. 
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n) Entrada e saída da Sala de jogo deverá ser feita por portas diferentes, ou caso não seja 
possível, evitar cruzamentos de pessoas.  
 
o) O “banco” deverá ser constituído por cadeiras individuais devidamente afastadas umas 
das outras. O “banco” deverá estar situado nos topos, promovendo deste modo um 
grande distanciamento entre atletas. 
 
p) Limpeza dos equipamento comuns da área de jogo (mesa, toalheiros, bolas, …) sempre 
que haja mudança de jogadores no encontro. 
 
q) Os jogadores das diferentes partidas de um encontro, só deverão entrar na área de 
jogo, depois da mesa, do toalheiro e das bolas terem sido higienizadas 
 
r) Deverá haver um conjunto de bolas devidamente higienizadas para o desenrolar das 
diferentes partidas. 
 
s) Uso obrigatório de máscaras para todos os intervenientes que não estejam em 
atividade. 
 
t) A equipa da casa indicará antes de se iniciar o encontro qual o banco em que a sua 
equipa estará, bem como de que lado da mesa é que o seu atleta ficará. 
 
u) Todos os atletas antes de iniciar a sua partida, deverão desinfetar as mãos; 
 
v) Não haverá cumprimentos de aperto de mãos no inicio e no fim da partida, entre 
atletas, treinadores ou árbitro, 
 
x) O jogador está proibido de ir junto à rede no final de uma jogada limpar a mão na mesa. 
Caso necessite de limpar a mão deverá ir à toalha (apenas para limpar a mão) sem 
respeitar a regra dos 6 em 6 pontos. 
 
y) O jogador está impedido de limpar com a sua toalha a mesa do seu lado 

Para saber mais, podem consultar a seguinte documentação no site da FPTM: 
- Manual de Procedimentos na Organização de competições 2020-2021  
- Comunicado nº5 da FPTM 
 

1. 17. Os clubes deverão informar os contatos, mesas e locais de jogo até dia 9/04/2021, 
no entanto estão autorizados a alterar a mesa de jogo no decorrer da época desportiva 
desde que informem a ATMC para atmcoimbra@sapo.pt até 5 dias uteis antes do 
encontro. Depois dessa data não é possível a alteração. 
 
Coimbra, 4 de abril de 2021  

A DIREÇÃO  
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