
 

 

COMUNICADO Nº 1  

Época 2017-2018 

(30 de Agosto de 2017) 

1- Departamento Técnico Distrital 

 O Departamento Técnico Distrital é constituído por: 

 Diretor Técnico Distrital - Sérgio Sousa 

 Diretor Técnico-adjunto- Carlos Dias 

 Diretor Técnico-adjunto- Euclides Santos 

 Diretor Técnico-adjunto- Sónia Neves 

2- Contactos 

 O email para contacto com o Departamento Técnico Distrital é o seguinte: 

diretortecnico@atmviseu.pt  . Todos os clubes deverão utilizar este email, 

para o envio de boletins de jogos, inscrições de atletas para participar nas respetivas 

competições da ATMDV (Competição Individual, Torneio de Abertura, Pares…) 

bem como outros assuntos que acharem pertinentes. Para contacto telefónico: 

914226410. 

 

3- Escalões Etários 

Iniciados 2008 ou depois 

Infantis 2006 e 2007 

Cadetes  2003,2004 e 2005 

Juniores 2000, 2001 e 2002 

Seniores 1999 ou antes 

Veteranos 1977 ou antes 
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4- Provas ATMDV 

 

4.1 - Competições individuais da ATMDV 

1) Torneio de Abertura  

2) Campeonato Distrital Individual 

3) Campeonato Distrital de Pares e Pares Mistos 

4) 1º Torneio de Ranking Distrital  

5) 2º Torneio de Ranking Distrital 

6) Torneio de Encerramento 

As Provas referidas em 2, 3, 4 e 5, vão ser realizadas, em dois dias distintos, a saber: 

Sábado - Iniciados, Cadetes e Seniores masculinos e femininos 

Domingo - Infantis, juniores e Veteranos masculinos e femininos  

As provas referidas em 1 e 6 serão realizadas num só dia. 

 

4.2- As provas e sistemas de competição a utilizar nos campeonatos de 

equipas são os seguintes: 

Seniores Masculinos 

 Poule a duas voltas com jogos às sextas-feiras pelas 20h30m 

 O sistema de jogo será o Swaythling Modificado, sendo a classificação feita por 

pontos: 

Vitória = 3 pontos 

Empate = 2 pontos 

Derrota = 1 ponto 

Falta de comparência = 0 pontos 

Juniores, cadetes, infantis, iniciados (masculinos e femininos) e Seniores femininos 

 Poule a uma volta em jornada concentrada única 

 O sistema de jogo será o Lusitano, sendo a classificação feita por pontos: 

Vitória = 3 pontos 

Empate = 2 pontos 

Derrota = 1 ponto 

Falta de comparência = 0 pontos 



 

Veteranos 

 Poule a uma volta em jornada concentrada única 

 Os encontros serão disputados no sistema Marcel Corbillon, sendo a 

Classificação feita por pontos: 

Vitória = 3 pontos 

Empate = 2 pontos 

Derrota = 1 ponto 

Falta de comparência = 0 pontos 

 

 

5- Inscrições de Equipas 

 Todos os clubes devem enviar para o email diretortecnico@atmviseu.pt até ao dia 

17 de Setembro de 2017 a ficha de inscrição em anexo com a intenção do número de 

equipas a inscrever no escalão de Seniores Masculinos.  

 Para os restantes escalões/sexo, o prazo será 8 (oito) dias antes da data da prova.  

 

 Os clubes com equipas inscritas no campeonato Distrital de Seniores Masculinos na 

época 2017/2018, deverão ter as seguintes condições mínimas para que decorram os 

jogos:  

 Área de jogo de 10m x 5m x 3m  

 Separadores que circundem toda a área de jogo 

 Mesa de jogo e rede homologadas pela FPTM 

 Marcador de pontos 

 Banco ou cadeiras para cada uma das equipas intervenientes, com 

capacidade para seis pessoas 

 Mesa e cadeira para o árbitro 

 Vestiários apetrechados com água quente 

 Os clubes que não tenham condições mínimas, devem arranjar alternativas para 

serem efetuados os respetivos jogos e indicar o local na ficha de inscrição em anexo. 
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6- Bola 

Em todas as provas individuais ou de equipas organizadas pela ATMDV a bola oficial é 

a Tibhar 40+ Syntt 3 estrelas de plástico.  

 

7-Adiamentos de jogos 
 

 Só com autorização da Direção e acordo do Departamento Técnico da ATMDV.  

 Não serão aceites pedidos de adiamentos ou antecipações nas duas últimas jornadas 

de qualquer Campeonato, exceto quando a utilização de um atleta em representação 

da selecção coincidir com a participação do seu Clube numa das jornadas dos 

Campeonatos ou desde que não influencie a Classificação. 

 No caso de jornadas múltiplas e/ou concentradas, os adiamentos devem ser 

solicitados pelos clubes interessados, através de consulta a todos os clubes 

envolvidos e ao DTD em virtude de num mesmo dia poderem existir 3 ou mais 

jornadas. 

 Nos jogos em que se verifiquem adiamentos, os Clubes só poderão alinhar no novo 

encontro com os jogadores que se encontravam inscritos e em situação 

regulamentar, na data inicialmente marcada no Calendário Geral de Provas. 

 Todas as alterações solicitadas ao terão sempre de ser submetidas à apreciação da 

ATMDV que sobre as mesmas decidirá, desde que o pedido dê entrada na ATMDV 

até pelo menos 3 (três) dias úteis antes da data previamente marcada para o 

encontro.  

 

8– Boletins de Jogo 

 
 O boletim de jogo deve ser enviado para o email diretortecnico@atmviseu.pt no 

prazo de 2 (dois) dias úteis após a realização do jogo, por qualquer via informática. 

Esta responsabilidade é dos dois clubes envolvidos. Passando o prazo de envio dos 

boletins será averbada derrota e aplicada multa de 20,00€ aos clubes em falta.   
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9- Faltas de Comparência 

 Provas de Equipas: 

 

Veteranos/Seniores e Juniores 

1ª Falta ………………………………………………………………..………...…30,00€ 

2ª Falta……………………………………………………………….………….....40,00€ 

 

Outras Classes 

1ª Falta ……………………………………………………………………..….…..15,00€ 

2ª Falta……………………………………………………………….………….....20,00€ 

 

 Provas Singulares individuais: 

 

Veteranos/Seniores e Juniores 

1 Jornada          ……………………………………………………..…….………...5,00€ 

Multi - jornadas      ………………………………………………….………..….....7,00€ 

 

Outras Classes 

1 Jornada          ……………………………………………………..……………....3,00€ 

Multi - jornadas      ………………………………………………….……………...5,00€ 

 

 

 Provas Pares: 

 

Veteranos/Seniores e Juniores..………………………………..…………………...5,00€ 

 

Outras Classes……………..……………………………………..………………...3,00€ 

 

Nota: Caso esteja presente um dos atletas, a importância será cobrada apenas ao clube 

do atleta faltoso. 

 

 
 Desistência de Provas 
 
Equipas ……………………………………………………………………………40,00€ 

 
 

10- Pagamentos 

 
 Os clubes terão 5 (cinco) dias uteis para efetuar o pagamento das multas das faltas 

de comparência e/ou de desistência de provas que o Departamento Técnico lhes 

tenha dado conhecimento. Enquanto não efectuarem o pagamento os clubes não 

podem participar em qualquer tipo de prova, e de tal facto será dado conhecimento à 

FPTM.   



 

 Quando a ATMDV der conhecimento aos clubes dos valor que terão de pagar 

relativamente aos Agentes Desportivos inscritos, o clube terá 8 dias úteis para fazer 

o respetivo pagamento, apenas por transferência bancária. Não cumprindo os prazos 

os atletas não poderão competir. Nestas situações a ATMDV enviará informação a 

todos os clubes dando conta desse incumprimento, na eventualidade de algum clube 

não efetuar o(s) pagamento(s) dentro dos prazos estabelecidos.  

 Todas as inscrições que os clubes possam fazer para que os seus atletas participem 

em provas nacionais, serão obrigadas a enviar o boletim de inscrição, acompanhado 

com o comprovativo de transferência bancária através do NIB que se encontra na 

página inicial do site da ATMDV. Sem o envio de comprovativo de pagamento, a 

ATMDV não reencaminhará as inscrições para a FPTM. Caso optem por fazer o 

pagamento numa caixa de multibanco, terão de ter em conta a qualidade de 

impressão e digitalização do talão. Caso o comprovativo não seja visível a ATMDV 

não reencaminhará o Boletim de Inscrição. 

 

11- Arbitragem 
 A ATMDV informa que todos os árbitros que possuam curso e os clubes queiram 

inscrever na plataforma da FPTM, terão de o fazer através do seu clube.  

 Durante a época 2017/2018 a ATMDV não irá nomear os árbitros inscritos para 

arbitragem de jogos. No entanto os clubes que entenderem levar os árbitros com 

curso e inscritos na plataforma, poderão fazer a arbitragem independentemente de 

ser em casa ou fora.  

 Em todas as situações terão prioridade, caso estejam interessados, em arbitrar em 

todas as competições da ATMDV.  

 A ATMDV desta forma quer valorizar o papel dos árbitros e valorizar a atitude dos 

clubes em incentivar os seus atletas a tirar o curso, contribuindo positivamente para 

a imagem da modalidade na nossa Associação. 

 
 

12- Informações 

 O Diretor Técnico, será o responsável pela validação das inscrições de agentes 

desportivos na plataforma da FPTM no decorrer na época. Os clubes deverão fazer 

as inscrições na plataforma até 5.ª feira de cada semana, dando tempo para que as 

inscrições sejam validadas pela ATMDV e seguidamente pela FPTM, porque todas 

as sextas feiras a FPTM dá a conhecer a lista dos agentes desportivos inscritos à 



 

data. A ATMDV não terá nenhuma responsabilidade na eventualidade dos clubes 

fazerem as inscrições na sexta feira e a FPTM não as validar ou por questão de 

disponibilidade ou porque falta algum documento, no mesmo dia em que enviam as 

respetivas listagens, colocando em risco a não participação dos vossos atletas nos 

dias seguintes, por não estarem validadas. 

 Todos os clubes que precisem de algum documento passado pela ATMDV, deverão 

solicitar por e-mail e no mínimo com oito dias úteis de antecedência para que a 

secretaria da Associação possa enviar os documentos ou declarações.  

 Todos os atletas que forem inscritos em dois escalões, a ATMDV  irá cobrar a Taxa 

no valor correspondente ao escalão superior.  

 A ATMDV tem o cuidado de elaborar o seu Calendário Geral de Provas, 

depois da FPTM enviar os seus calendários, de forma a que possamos 

"fugir" dessas datas e assim possamos dar oportunidade aos clubes 

participarem em Provas Nacionais. Caso a FPTM durante a época altere alguma data 

e que possa coincidir com uma prova distrital, caberá aos clubes inscritos em provas 

nacionais contactarem os respetivos clubes adversários e solicitarem a alteração das 

provas. A alteração só será aceite quando o Diretor Técnico comunicar ao clube 

que solicitou e a todos os clubes que estejam envolvidos.  

 Nos Torneios de Ranking da ATMDV, os clubes organizadores terão que assumir as 

despesas relativas aos prémios. 

 O Certificado de Exame de Avaliação Médico-desportivo está online de forma gratuita no 

seguinte link:  http://www.idesporto.pt/conteudo.aspx?id=30&idMenu=8.  

 Assim, informamos que os clubes podem proceder à avaliação dos seus atletas através 

deste impresso retirado via online ou usando o impresso de papel. 

 

 

 

O Departamento Técnico Distrital 
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FICHA INSCRIÇÃO EQUIPAS 

Seniores masculinos 

Época 2017/2018 
 

Clube: 
 
 

Nº equipas: 

 

Local de Jogo: 
 
 

 

Mesa:  
 
 
 

 

Tel.:  Fax:  E-mail: 
 
 

 

Responsável do Clube:  

 

 

Data:   

 

 

A inscrição deve ser enviada para o email diretortecnico@atmviseu.pt 
até ao dia 17 de Setembro de 2017 
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