ASSOCIAÇÃO DE TÉNIS DE MESA DO ALGARVE
Rua Madre Teresa de Calcutá, Lote 55, R/C Esq. – 8000 – 536 FARO

1º Grande Prémio Fernando Bitoque
REGULAMENTO
I – REALIZAÇÃO
Artº. 1º. – A Associação de Ténis de Mesa do Algarve leva a efeito no dia 6 de Novembro de 2022
(Domingo) o 1º Grande Prémio Fernando Bitoque. Este torneio homenageia o antigo presidente da
ATMA entre os anos de 1967 e 2019.
Artº. 2º. – O Torneio, com todas as classes, será disputado no Pavilhão Desportivo de Paderne, e terá
o apoio da Câmara Municipal de Albufeira e da Junta de Freguesia de Paderne.

I I – PROVAS
Artº. 3º. – No Torneio poderão participar atletas federados e não federados, e será constituído pelas
seguintes Classes:
• Séniores
• Jovens
a) Caso se verifique insuficiência de inscrições numa determinada classe, a organização
reserva-se o direito de proceder a agrupamento.
Artº. 4º - O Torneio será disputado em sistema misto: 1ª Fase – Sistema Suíço / 2ª Fase – Mapa
Final.
A fase grupal tradicional será alterada por jogos em sistema suíço, estes jogos serão disputados à
melhor de 3 sets. Em baixo fica um breve resumo de como funcionará esta 1ª Fase:
•
•
•
•
•
•

•

Dois participantes nunca se encontram mais que uma vez durante a 1ª Fase;
A aplicação deste formato é auxiliada pelo software SP98;
Número de rondas pré-determinadas;
Na 1ª Ronda os confrontos são determinados pelo ranking de cada atleta (atletas do mesmo
clube podem defrontar-se logo na 1ª Ronda);
Nas rondas restantes os confrontos são determinados pelo desempenho de cada atleta na
competição;
Quando o número de atletas com o mesmo número de vitórias é ímpar o software agrupa
automaticamente o atleta ao grupo de sorteio com o número de vitorias imediatamente
abaixo ou acima tendo em conta os critérios de desempate;
Os critérios de desempate são os seguintes:
➢ Número de vitórias (Wins);
➢ Diferença de Sets (Minor);
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➢ Buchholz (Buch): Soma da pontuação dos oponentes defrontados ao longo da
competição, ou seja, quem enfrentou os atletas mais fortes nesta competição terá
vantagem;
•
•

Todos os atletas realizam o mesmo número de rondas (Dependente do nº de inscritos);
O mapa final nunca terá posições em branco. Serão sempre apurados um número de atletas
suficientes para que o mapa final esteja completo.

Na 2ª Fase (mapa final) estaremos dependentes do número de participantes. O Mapa final pode ser
de 8 / 16 / 32. A colocação dos atletas no mapa final será feita através da sua classificação final da 1ª
Fase. O fator clube, ou o de o jogador já se ter defrontado previamente, não interfere na colocação
dos atletas no mapa final.
Artº. 5º. – O Torneio conta para a Classificação Regional de Atletas, da Associação de Ténis de Mesa
do Algarve.
Artº. 6º - As provas terão o seu início pelas 09,30 Horas de Domingo – 6 de Novembro de 2022 –
estando a sua conclusão prevista para as 18,00 Horas.

I I I – INSCRIÇÕES
Artº. 7º. – Cada Clube pode inscrever o número de atletas que entender nas classes acima referidas.
Artº. 8º. – Os Atletas Estrangeiros, que participem neste Torneio deverão estar devidamente
legalizados nas Federações dos respetivos Países.
Artº. 9º. – O custo das inscrições é o aplicado no Preçário da ATMA,
Artº 10º. – As inscrições apenas serão consideradas quando:
a) Tenham dado entrada até às 24 horas de Domingo, dia 30 de Outubro de 2022 no Email oficial da ATMALGARVE: tecnica@atmalgarve.com
Obs.: Quaisquer pedidos de esclarecimento através do telemóvel nº 918204184 – Nuno Fernandes;
Artº. 11º. - O pagamento das inscrições é obrigatório, independentemente da participação ou não
do atleta, classe ou clube e deverá ser efetuado, antes do dia da prova, pelo clube que o atleta
representa.

IV – SORTEIOS
Artº. 12º. – Os sorteios do Torneio serão efetuados no dia 3 de Novembro de 2022, a partir das
20,00 horas, na Sede da Associação de Ténis de Mesa do Algarve.
Artº. 13º. – A Organização afixará no Pavilhão, em local bem visível e acessível, os mapas de cada
prova, que irão sendo atualizados no decorrer da mesma.
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V – DELEGADOS
Artº. 14º. – Os Delegados representarão os seus clubes e deverão identificar-se junto da
Organização, pelo menos, 15 minutos antes do início das Prova.

VI – ATLETAS
Artº. 15º. – Os atletas a competir deverão estar equipados de acordo com as Regras da I.T.T.F.

VII – ARBITRAGEM E PROTESTOS
Artº. 16º. – Os jogadores que não estiverem a jogar deverão arbitrar os jogos dos colegas;
Artº. 17º. – Quando um Delegado julgar ter motivos para protesto, deverá declará-lo no verso do
Boletim de Jogo, antes de o mesmo ser entregue à Comissão Técnica.
Artº. 18º. – Os protestos s/ arbitragem serão apreciados pelo Diretor Técnico, o qual emitirá a
decisão final.

VIII – DISPOSIÇÕES DIVERSAS
Artº. 19º. – As bolas a utilizar neste Torneio serão as oficializadas pela F.P.T.M. para a presente
época, e a sua apresentação é da responsabilidade dos atletas.

IX – PRÉMIOS
Artº. 20º. – Serão atribuídos os seguintes prémios:
➢ Taça – 1º e 2º Classificados de cada Classe;
➢ Medalha – 3º e 4º Classificados de cada Classe.
o Prize Money:
▪ 1º Séniores: 40 euros Cheque Brinde;
▪ 2º Séniores: 25 euros Cheque Brinde;
▪ 3ªs Séniores: 15 euros Cheque Brinde;
▪ 1º Jovens: 20 euros Cheque Brinde;
▪ 1º Séniores Femininos: 20 euros Cheque Brinde.
Faro, 2 de Novembro de 2022
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