8º Torneio Aberto de Ténis de Mesa de Oliveira do Hospital

REGULAMENTO
I – Realização
1º - O Clube de Caça e Pesca de Oliveira do Hospital em parceria com a Escola Básica Integrada
da Cordinha (Ervedal da Beira) organizam no próximo dia 17 de Fevereiro de 2007 o “8º Torneio
Aberto de Ténis de Mesa de Oliveira do Hospital”.
2º - O Torneio realiza-se no Pavilhão Gimnodesportivo da Escola E.B.I. da Cordinha, sito na rua
dos Oleiros, em Ervedal da Beira (concelho de Oliveira do Hospital).

II – Provas
3º - O Torneio será disputado por quatro provas, destinadas às seguintes classes:
Jovens Absolutos – Idade até aos 17 anos inclusive (Masculinos e Femininos)
Seniores (Masculinos e Femininos)
4º - O Torneio será disputado no sistema misto (1ª fase por Grupos; 2ª fase Eliminatórias), ao
melhor de cinco jogos, sob as Regras Oficiais da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa.
5º - As provas, embora disputadas individualmente, terão também classificações colectivas.

III – Inscrições
6º - Cada Clube poderá inscrever o número de atletas que entender, não podendo, no entanto,
inscrever o mesmo atleta em mais que uma classe.
7º O custo das inscrições é o seguinte:
Por Atleta:

Jovens
Seniores

2€
3€

Por Equipas

Com 1 Classe
Com 2 ou + Classes

3€
5€

O pagamento das inscrições é obrigatório, independentemente da participação ou ausência.
8º As inscrições estão abertas desde a presente data até às 24 horas do dia 12 de Fevereiro de
2007 e deverão ser efectuadas através dos seguintes contactos:
9
9
9
9
9

Na sede do Clube de Caça e Pesca de Oliveira do Hospital;
Na Escola E.B.I. da Cordinha – Ervedal da Beira;
Tlm. – 917939976 / 964174716;
Mail – geral@ccpoh.com;
Tel. / Fax – 238084977

IV – Sorteios
9º - Os sorteios serão realizados no dia 13 de Fevereiro de 2007, na Associação de Ténis de Mesa
de Coimbra, a partir das 19 horas, a eles podendo assistir todos os interessados. Na realização
dos sorteios ter-se-á em consideração a Classificação Nacional dos Atletas da Federação
Portuguesa de Ténis de Mesa.
10º - Após os sorteios, serão elaborados os mapas que determinarão a hora e a mesa em que
cada atleta actuará, sendo os mesmos colocados, no dia 14 de Fevereiro de 2007, no site do
Clube de Caça e Pesca de Oliveira do Hospital – www.ccpoh.com – na secção referente ao
torneio, não sendo por isso enviados para os Clubes pela forma tradicional (correio). Se nos “for
solicitado”, enviaremos por mail toda a documentação publicada no site do Clube. Para tal,
deverão mencionar no acto da inscrição o endereço de e-mail para onde desejam que seja enviada
a referida documentação.
11º - Após a realização dos sorteios não serão permitidas quaisquer alterações, seja qual o motivo
invocado.

V – Prémios
12º - Serão distribuídos os seguintes prémios de classificação (por classe):
Colectivamente:

3 Taças/Troféus às três melhores equipas classificadas

Individualmente:

1º ao 4º – Taças
5º ao 8º – Medalhas

O vencedor do escalão Seniores Masculinos terá direito a uma viagem* a uma das
seguintes capitais europeias: Londres, Paris, Roma, Amesterdão, Praga, Oslo,
Madrid, Bruxelas, Estocolmo, Berlim ou Dublin.
* A oferta da viagem será efectuada, através da entrega de 1 Voucher numerado. O Voucher contém informação relativa às
condições de reserva e atribuição da viagem. O Voucher dá direito a 1 viagem de ida e volta para 1 pessoa e exclui custos
de taxas de aeroporto. O pedido de reserva de viagem deve ser enviado para a Flash TLC até 28 de Fevereiro de 2007. A
reserva definitiva da viagem está limitada à disponibilidade de voo e não inclui reservas para a semana da Páscoa e mês de
Agosto. As viagens terão de ser utilizadas até 30 de Setembro de 2007.
13º Todos os atletas classificados nos quatro primeiros lugares de cada prova deverão estar
presentes na Cerimónia Protocolar devidamente equipados, bem como as três equipas melhores
classificadas.

VI – Disposições Diversas
Os mapas referentes a cada classe serão afixados em local acessível e manter-se-ão, tanto quanto
possível, actualizados para que todos os interessados possam ter conhecimento imediato do
desenrolar de cada prova.
Não se realizará qualquer prova, se a mesma não tiver um mínimo de três atletas inscritos.
Qualquer caso omisso neste Regulamento será decidido de acordo com o estipulado no
Regulamento Geral da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa.
Oliveira do Hospital, 1 de Janeiro de 2007
A Direcção do CCPOH

