
INDEPENDENTE FUTEBOL CLUBE TORRENSE

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TÉNIS DE MESA

TORNEIO CORBILLON DE TÉNIS DE MESA
TORNEIO PARA TÉNIS 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, irá levar a efeito o seu Torneio
Corbillon de Ténis de Mesa da 39ª Seixalíada e o Torneio Para Ténis Mesa, podendo
participar todos os clubes e atletas interessados.
As inscrições são limitadas ao máximo de 16 equipas por escalão.

    2. DATA E LOCAL
Esta atividade irá realizar-se nos dias 24 e 25 de setembro, das 09h00 às 21h00, no
Pavilhão Municipal da Torre da Marinha, sendo:
    • 24 de Setembro – Sub 13 , Sub 19 ; Veteranos( >= 40 anos) e Para Ténis Mesa –
classes: 1-5; 6-10; 11 e Síndrome Down – Início às 14:00
    • 25 de setembro –Sub 15 e Seniores 

    3. INSCRIÇÕES

As inscrições são gratuitas e deverão ser enviadas até ao dia 19 de setembro em
impressos próprios da Seixalíada, ou por email, definindo os atletas que compõem as
equipas e com os seguintes elementos: nome, Cartão de Cidadão e data de nascimento,
para:

Vitor Figueirinhas 912233461 , e-mail – torneioifct@ifctorrense.pt

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



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;
Os Clubes não poderão inscrever mais do que uma equipa por classe, até ao
máximo de 16 equipas;
Cada equipa será constituída no mínimo por dois atletas e no máximo de 4 atletas;
Ao longo da 39ª 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.
A organização poderá alterar o quadro competitivo e aumentar o número de
equipas a participar numa classe se uma das outras classes não completar o
número de 16 equipas por classe. Esta possibilidade de alteração justifica-se pelo
aumento do número de equipas e participantes na prova.
Sempre que se verifique qualquer alteração ao regulamento a organização dará a
todas as equipas participantes a respetiva informação.

NOTAS:

5. CLASSES

ESCALÃO DATA DE NASCIMENTO

SUB 13 2010 e 2011

SUB 15 2008 e 2008

SUB 19 2004 a 2007

Seniores 2002 ou antes

Veteranos 1982 ou antes

6-10 (Em pé) Todas as idades

1-5 (Cadeira de rodas) Todas as idades

11 - Intelectual; Trissomia XXI/Síndrome de Down Todas as idades

http://www.seixaliada.net/


A Prova terá 16 equipas por escalão, que por sorteio absoluto, serão divididas em
quatro grupos de quatro equipas.
Na 1ª fase jogam sempre A – B, C – D e logo de seguida vencidos com vencidos e
vencedores com vencedores.
A 2ª fase será disputado o apuramento da classificação por parte de todas as equipas:
(Jogo A) 1º primeiro classificado do Grupo A – 1º classificado do Grupo B
(Jogo B) 1º primeiro classificado do Grupo C – 1º classificado do Grupo D
Os 2º Classificados de cada grupo irão disputar entre si o 5º, 6º,7º e 8º lugar do
torneio: 
O 5º e 6º lugar do torneio irá ser decidido entre o primeiro e o segundo 2ºclassificado 
O 7º e 8º lugar do torneio irá ser decidido entre o terceiro e o quarto 2ºclassificado
Os 3º Classificados de cada grupo irão disputar entre si o 9º, 10º, 11º e 12º lugar do
torneio: 
O 9º e 10º lugar do torneio irá ser decidido entre o primeiro o segundo 

O 11º e 12º lugar do torneio irá ser decidido entre o terceiro e o quarto 

6. SORTEIO
O sorteio será realizado 15 minutos antes do início da prova, na presença de todos os
Delegados, perante o Juiz Árbitro, a Organização e todos aqueles que a ele queiram
assistir. ( Torneio Corbillon)
7. HORÁRIO
08h30 – Receção às equipas
08h45 – Sorteio dos vários escalões
09h00 – Início da prova nos vários escalões de acordo com o número de inscrições
(As equipas serão informadas após o término das inscrições, desses mesmos horários)
13h00 – Paragem para almoço
14h30 – Recomeço da prova
18:30 – Entrega de prémios
8. QUADRO COMPETITIVO DA PROVA

3ºclassificado

3ºclassificado.



Os 4º Classificados de cada grupo irão disputar entre si o 13º.,14º,15º e 16º lugar do
torneio: 
O 13º e 14º lugar do torneio irá ser decidido entre o primeiro e o segundo
4ºclassificado 
O 15º e 16º lugar do torneio irá ser decidido entre o terceiro e o quarto 4ºclassificado

O 1º e 2º lugar do torneio irá ser decidido entre o Vencedor do Jogo A com Vencedor
do Jogo B
O 3º e 4º lugar do torneio irá ser decidido entre o vencido do Jogo A com Vencido do
Jogo B

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

Jogando de seguida:

PARA TÉNIS MESA
Depois de efetuado o sorteio, nenhuma alteração será permitida. 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 :

O sorteio do Torneio Para Ténis Mesa, será no dia 21 setembro pelas 11h na sede da
Federação.

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

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Juiz de Prova
e pela Organização.


