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REGULAMENTO  

    TÉNIS DE MESA (M/F)  
16 de Fevereiro, Gualtar (Braga) 

 
9h00  Início da Acreditação das equipas participantes 
10h00  Início da competição 
17h00  Fim da competição  
 
1 – Sistema Competitivo 

1.1. O sistema competitivo a adoptar – grupos ou eliminatório – dependerá do nº de atletas inscritos e que efetuaram a acreditação. 

1.2. Em sistema de eliminação à 2ª derrota. 

1.3. No início todos os atletas entrarão no quadro principal, salvo se houver necessidade de criar um quadro de apuramento – grupos 

ou grelha (com 1 vitória passam para o quadro principal, com 1 derrota para o quadro secundário) devido ao grande número de atletas 

em competição. O quadro secundário será preenchido à medida que os atletas obtêm a 1ª derrota. 

1.4. A final será disputada entre o finalista do quadro Principal e o finalista do Quadro Secundário. Caso o finalista que vem do Quadro 

Secundário vença o seu adversário que vem do Quadro Principal, disputar-se-á uma finalíssima, encontrando-se assim o vencedor da 

competição. 

1.5 A 1ª Fase é disputada em grupos, caso o nº de atletas e tempo de duração previsto da prova o permitir, poderá ser criado um 

quadro complementar para classificar os atletas derrotados/eliminados do quadro principal da 1ª Fase. 

2. Classificações 

2.1. No sistema de eliminação à 2ª derrota, o 1º classificado será o vencedor, o 2º o finalista vencido, as restantes classificações obtém 

directamente do quadro secundário. 

2.2. Nas classificações de grupo, caso existam, a pontuação é a seguinte: 

Vitória – 2 pontos 

Derrota – 0 pontos 

3. Duração de Jogo 

3.1. Cada partida será disputada à melhor de 3 “sets”, podendo ser à melhor de 5 se o nº de atletas participantes/jogos a realizar o 

permitir. 

3.2. Cada “set” será disputado até aos 11 pontos, ganhando o “set” quem atingir primeiro esta marca (no caso de estar 10-10, terá de 

haver uma diferença de 2 pontos para vencer o set, sendo neste caso, a mudança de serviço a cada 1 ponto). 

3.3. O serviço mudará a cada 2 pontos efetuados. 

4. Faltas de Comparência 

Se por qualquer motivo não imputável à organização uma equipa se atrasar mais que 5 minutos relativamente à hora prevista para o 

início do jogo, ser-lhe-á atribuída Falta de Comparência 

1.  


