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Direção de Serviços do Desporto Escolar - Ténis de Mesa

1. Concentrações 

1.1 Competição individual 

As competições individuais realizar-se-ão em forma de Concentração. O acto da 
inscrição nas concentrações deverá ser feito no prazo de até 8 dias úteis à data 
da actividade, enviando para o seguinte email: dsde.tenisdemesa@gmail.com . 
Os alunos também devem estar inscritos na plataforma place 21. Também deve 
ser enviado com no prazo de 15 dias antes da atividade o número aproximado de 
alunos a transportar. 

Duas concentrações para cada escalão em cada zona (Este, Funchal e Oeste), 
uma concentração final individual e uma concentração de equipas . As concentra-
ções irão se alternar entre o escalão etário de Infantis / Juniores e os escalões de 
Iniciados / Juvenis. 

Cada escola poderá inscrever no máximo 8 alunos, . Para os escalões de Inicia-
dos e Juvenis só podem entrar os alunos até perfazer um máximo de +/- 190 jo-
gos por espaço (sala de Ténis de Mesa), o que significa que nunca poderá ultra-
passar o mapa de 32 para os masculinos e o mapa de 16 para os femininos. 

Os alunos Federados não podem competir na modalidade em que são pratican-
tes. Isto não quer dizer que não possam frequentar o núcleo.  

A classificação final das 2 concentrações será elaborada através de um sistema 
de ranking, ou seja, a soma de pontos atribuídos consoante a classificação do 
aluno/atleta em cada concentração. 

O número de pontos será igual à sua classificação na prova (Ex.: 1º classificado - 
1 ponto; 4º classificado - 4 pontos;…). 

Os alunos que não participarem numa das provas, ficarão classificados como úl-
timos da tabela e o número de pontos a averbar será igual ao número limite de 
entradas no mapa (superior), mais um ponto pela falta de comparência. 

Os alunos participantes nas concentrações devem dominar as principais regras 
da modalidade de forma a poderem arbitrar e dar assistência ao elevado nº de 
jogos por concentração, devendo pois os orientadores de grupo ensinar aos alu-
nos o desempenho de tais funções. 

Rua D. João nº57, Quinta Olinda 9054-510 Funchal 
Email:dsde.tenisdemesa@gmail.com

mailto:dsde.tenisdemesa@gmail.com?subject=
mailto:dsde.tenisdemesa@gmail.com


!3

Direção de Serviços do Desporto Escolar - Ténis de Mesa

Forma de competição: as competições realizar-se-ão por eliminatórias, ficam eli-
minados à segunda derrota (sistema Alemão) ou Grupos de 3 onde passam para 
o mapa final os dois primeiros classificados, sendo que o mapa dos primeiros é 
feito com eliminação à segunda derrota, e o mapa dos segundos é eliminado à 
primeira derrota. 

Cada partida será disputada à melhor de 3 SETS; o SET termina aos 11 pontos 
ou mais. Nas finais das concentrações as partidas serão disputadas à melhor de 
5 SETS 

2. Festa do Desporto Escolar 

2.1 Competição individual 

Cada escola poderá inscrever no máximo 8 alunos/escalão/sexo (Infantis, Inicia-
dos e Juvenis). 

A elaboração do quadro competitivo individual a utilizar na F.D.E., será feito de 
forma aleatória. 

2.2 Competição por equipas 

Cada escola poderá inscrever 1 equipa por escalão/sexo até um máximo de 9 
equipas. 

De acordo com o presente regulamento geral de provas, a existência de um gru-
po/equipa implica obrigatoriamente a inscrição e participação regular da(s) equi-
pa(s) nos campeonatos escolares. A competição por equipas só se poderá reali-
zar ao longo da Festa do Desporto Escolar. 

Poderão participar equipas do escalão etário de infantis, iniciados e juvenis, de 
ambos os sexos. 

Os alunos que participarem nas equipas poderão também participar na competi-
ção individual, uma vez que estes eventos não se realizam na mesma data/horá-
rio 
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Cada equipa deverá ser obrigatoriamente constituída por 3 jogadores no mínimo 
e 4 no máximo. 

Poder-se-ão inscrever 1 equipa por escalão/sexo/modalidade (sendo possível 
inscrever até 9 equipas). 

A competição colectiva será feita por poule, isto é, todos contra todos, seguido de  
eliminatórias. 

A forma de competição: o sistema de competição a utilizar será o da taça de Por-
tugal (sistema Copa Swaythling), que consiste no seguinte: 

a) Disputa de 4 partidas singulares e outra de pares (à melhor de 5). 

b) A ordem dos jogos será a seguinte: 

1 - 2 
2 - 1 

PAR (2/3) (2/3) ou (3/4) (3/4) 
1 - 1 
3 - 3 

c) O encontro termina quando uma equipa atinge o máximo de 3 vitórias. 

d) As partidas do encontro serão disputadas ao melhor de 3 jogos (forma reduzi-
da e adaptada ao Desporto Escolar). 

e) Time Out de um 1 minuto, por partida.  

3. Material Desportivo 

Os participantes deverão estar munidos de raqueta, bola e equipamento desporti-
vo apropriado, de forma a dar uma imagem dignificante da instituição (escola) 
que representa. 
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4. Alunos/Atletas (Participação) 

No presente ano lectivo, os federados podem competir nas concentrações e festa 
do desporto escolar na modalidade de ténis de mesa nos escalões de Infantis e 
Iniciados, sendo interdita a participação de federados no escalão de Juvenis. 

A estatística e registo das actividades têm por base o nº real de alunos que parti-
cipam nas nossas actividades e não o nº de alunos inscritos. Sendo assim, re-
lembramos que ao fim do ano lectivo, o número mínimo de alunos a participar nas 
actividades externas organizadas pelo GCDE deverá ser superior a 10. 
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Anexo 1 : Data das concentrações e Boletim de inscrição 

Rua D. João nº57, Quinta Olinda 9054-510 Funchal 
Email:dsde.tenisdemesa@gmail.com

mailto:dsde.tenisdemesa@gmail.com?subject=


!7

Direção de Serviços do Desporto Escolar - Ténis de Mesa

Rua D. João nº57, Quinta Olinda 9054-510 Funchal 
Email: dsde.tenisdemesa@gmail.com

Concentrações Data Escalão Zona Local

1ª 
concentração

22 - 11 - 14 Iniciados / 
Juvenis

Este
Oeste

Santa Cruz
Torre

2ª 
concentração 6 - 12 -14

Infantis / 
Juniores

Este
Oeste

Santa Cruz
Torre

3ª 
concentração 24 - 01 - 15

Iniciados / 
Juvenis

Este
Oeste

Santa Cruz
Torre

4ª 
concentração 7 - 2 - 15

Infantis / 
Juniores

Este
Oeste

Santa Cruz
Torre

5ª 
concentração 14 - 3 -15

Competição 
de Equipas Todas A definir 

6ª 
concentração 11 - 4 - 15 Concentração 

Final
Todas A definir
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Rua D. João nº57, Quinta Olinda 9054-510 Funchal 
Email:dsde.tenisdemesa@gmail.com

Concentrações Data Escalão Zona Local

1ª 
concentração

29 - 11 - 14 Iniciados / 
Juvenis

Funchal Bartolomeu

2ª 
concentração

13 - 12 -14 Infantis / 
Juniores

Funchal Bartolomeu

3ª 
concentração

17 - 01 - 15 Iniciados / 
Juvenis

Funchal Bartolomeu

4ª 
concentração

28 - 2 - 15 Infantis / 
Juniores

Funchal Bartolomeu

5ª 
concentração

14 - 3 -15 Competição 
de Equipas

Todas A definir 

6ª 
concentração 11 - 4 - 15

Concentração 
Final Todas A definir
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Ténis de Mesa 

Para fim de registo de alunos no G.C.D.E. é necessário inscreve-los no place 21. 

___________________________, _______ de ____________________ de 20 

O Orientador de Equipa/Grupo 

Boletim de Inscrição de Alunos – Competição Individual

Concentração Nº 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO:

ESCALÃO: SEXO:

Nome completo do aluno N.º Registo

1

2

3

4

5

6

7

8
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