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ESCLARECIMENTO 
A Associação de Ténis de Mesa do Algarve (ATMA), vem por este meio esclarecer o sucedido 

no sorteio da fase de apuramento para o mapa final da prova de seniores masculinos, no 1º Grande 

Prémio Fernando Bitoque.   

A ATMA, na presente época, alterou o sistema utilizado na fase de apuramento para o mapa 

final nas provas organizadas por si. Passou a utilizar o Sistema Suíço, o qual, é auxiliado pelo software: 

“Swiss Perfect 98 (SP98)”.  

A alteração do sistema de jogo pretende que o número de jogos por atleta e a competitividade 

dos mesmos ao longo da prova seja cada vez maior, para que, deste modo todos possamos elevar a 

qualidade da prática da modalidade. Posto isto, cada prova realizada é uma aprendizagem para o 

nosso departamento técnico para que a utilização do software referido ocorra sem falhas.   

No 1º Grande Prémio Fernando Bitoque, ocorreu pela 1º vez na presente época, na prova de 

seniores masculinos a inscrição de um número de atletas ímpar. Na inserção dos atletas no software, 

este, automaticamente criou um elemento designado por “BYE”. Este elemento, que se previa 

favorável para os atletas verificou-se não o ser. Quem defrontou o elemento “bye” no decorrer da 

prova, acabou por adquirir pontos, mas não vitórias. Como, o principal elemento de desempate 

presente no regulamento apresentado pela ATMA, é o número de vitórias, houve um conjunto de 

atletas que ficaram prejudicados.  

A ATMA para compensar os atletas prejudicados tomou as seguintes medidas: 

• Devolução do valor de inscrição do atleta prejudicado na fase de apuramento para o mapa 

final da prova: 1º Grande Prémio Fernando Bitoque, com exceção dos atletas que deram falta 

de comparência; 

• Atribuição de 10 pontos ranking pela vitória frente ao elemento “BYE” com exceção de jogos 

FC;  

Posto isto, a ATMA já está a trabalhar no sentido de situações semelhantes não voltarem a 

acontecer. Contamos com a vossa ajuda para continuar a melhor.  

A Direção da Associação de Ténis de Mesa do Algarve 
 
 


