
 
 

 
 

 

  

 

 

REGULAMENTO DO 38º TORNEIO ABERTO DE TÉNIS DE MESA 

1. ORGANIZAÇÃO 

O grupo organizador do IFC Torrense, com o apoio da Divisão de Atividades Desportivas / Câmara Municipal do Seixal 

e a Federação Portuguesa de Ténis de Mesa através do seu Departamento de Para Ténis de Mesa, promove no 

próximo dia 18 e 19 de setembro de 2021, o Torneio Aberto de Ténis de Mesa da 38ª Seixalíada aberto ao publico em 

geral e onde podem participar todos os atletas na área do desporto Para Ténis de Mesa, cuja prova não conta para a 

classificação do circuito nacional de atletas. 

2. DATA E LOCAL 

Esta atividade irá realizar-se nos dias 18 e 19 de setembro, das 09h00 às 21h00, no Pavilhão Municipal da Torre da 

Marinha, sendo: 

• 18 de Setembro – Infantis, Juniores, Veteranos e Para Ténis Mesa – classes: 1-5; 6-10; 11 e Síndrome Down. 

• 19 de Setembro – Iniciados, Cadetes, Seniores 

• Contudo a organização, mediante o número de inscrições em cada um dos escalões, definirá o horário de início 

dos mesmos e dessa decisão dará informação após o respetivo sorteio. 

3. EQUIPAMENTO 

Os jogadores devem apresentar-se devidamente equipados (camisola, calções e ténis).  

  

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

CLASSES 

Este torneio será constituído pelas seguintes Classes em ambos os sexos: 

Escalão Data de Nascimento 

Iniciados 2012 ou depois 

Infantis 2010 / 2011 

Cadetes 2007 / 2008 / 2009 

Juniores 2003 / 2004 / 2005/2006 

Seniores 2002 ou antes 

Veteranos 1981   ou antes 

Em pé Todas as idades 

Cadeira de rodas Todas as idades 

Intelectual; Trissomia XXI/Síndrome de Down Todas as idades 

4. PARTICIPAÇÕES 

Este torneio será constituído pelas classes acima mencionadas, podendo inscrever-se todos os que 

nele queiram participar, inclusive atletas que residam ou exerçam a sua prática fora do Concelho. 

No caso de existirem menos de oito inscrições nas classes mencionadas esses transitarão para a 

classe imediatamente superior, á exceção do Para Ténis Mesa que poderão ser agrupadas em 

classes próximas, de acordo com os número dos atletas.  

 

 



 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

5. INSCRIÇÕES 

As inscrições são gratuitas e deverão ser enviadas até ao dia 12 de Setembro em impressos próprios da Seixalíada, ou 

por email, definindo os atletas com os seguintes elementos: nome, Cartão de Cidadão e data de nascimento, para: 

• Movimento Associativo 

Independente Futebol Clube Torrense 

Afonso Correia: Telemóvel - 969843988, e-mail – torneioifct@ifctorrense.pt 

• Câmara Municipal do Seixal 

Divisão de Atividades Desportivas 

Jorge Ribeiro: Telefone – 210 976 120, e-mail – jorge.ribeiro@cm-seixal.pt 

• Federação Portuguesa de Ténis de Mesa – Departamento Adaptado 

Francisco Teófilo:964156808, email – tmadaptado@fptm.pt 

Notas:  Findo este período não serão aceites quaisquer inscrições, seja sob que pretexto for, sendo igualmente 

consideradas sem efeito as inscrições que não contiverem os elementos acima mencionados; 

• Ao longo da 38ª Seixalíada, podem ainda aceder ao site (www.seixaliada.net) onde poderão encontrar o 

calendário, os locais de atividade, os resultados, fotos, vídeos e outras informações. 

• Sempre que se verifique qualquer alteração ao regulamento a organização dará a todos os participantes a 

respetiva informação. 
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6. SORTEIO 

O sorteio será efetuado na sala de reuniões do Pavilhão Municipal da Torre da Marinha, no dia 14 de Setembro de 

2021, pelas 19h00, podendo assistir todos os interessados. 

Para Ténis de Mesa 

• Neste torneio não haverá cabeças de série. 

7. Quadro Competitivo da Prova 

Depois de efetuado o sorteio, nenhuma alteração será permitido. A prova segue o regulamento da Federação 

Portuguesa de Ténis de Mesa. Todos os casos omissos neste regulamento ou no da Federação serão resolvidos pelo 

Juiz de Prova. 

As bolas a apresentar neste torneio, serão da responsabilidade dos Atletas. A falta de apresentação da referida bola, 

não pode constituir alegação para a não realização dos jogos. 

Sistema Misto : 

• 1ª fase: Grupos apurando-se os 2 primeiros classificados de cada grupo.   

• 2ª fase: Mapa de Eliminação direta. 

Todos os atletas que participem na prova terão 5 pontos a contar para Classificação Nacional 

8. PRÉMIOS 

Serão atribuídos no âmbito da Seixalíada, à semelhança das outras modalidades. 

 


