
 

 

 

Torneio Aberto da Ala de Nun’ Álvares de Gondomar 

 

A Ala de Nun’ Álvares de Gondomar e a Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, decidiram 

avançar para a organização deste Torneio Aberto numa perspetiva de retoma gradual das 

habituais competições que compõem o calendário nacional. 

Assim, este Torneio funcionará como um evento teste e as ilações retiradas desta competição 

condicionarão a organização de eventos similares ao longo da presente época. 

Como é do conhecimento geral, as últimas competições com formato semelhante a este 

Torneio (por exemplo, campeonatos nacionais de singulares) foram organizadas com o limite 

de utilização de 8 mesas e no sistema de eliminatórias. 

Tendo em consideração o elevado número de inscrições, a forma positiva como decorreram 

os campeonatos nacionais de singulares organizados pela FPTM na época passada e 

acreditando no sentido de responsabilidade de todos os participantes neste evento, a FPTM, 

a título experimental e mediante o compromisso expresso de respeito pelas regras 

enunciadas no anexo “Medidas Preventivas COVID-19”, irá autorizar que a competição se 

desenrole em 20 mesas e que o formato de disputa das provas de Sub 12 inclua uma primeira 

fase de grupos. 

A colaboração de todos, num momento em que há sinais claros de aumento de casos de 

COVID-19, será indispensável para que eventos semelhantes possam voltar a decorrer com a 

brevidade que todos pretendemos. 

 

 

 

 

 



 

 

XXII Aberto da Ala de Nun’ Álvares de Gondomar 

MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19 

 

Por forma a que o Torneio da ALA 2021 se realize em condições de segurança para todos os 
seus intervenientes, será necessário respeitar as seguintes regras: 

 

Público 

- Para aceder ao pavilhão, os maiores de 12 anos, terão obrigatoriamente de apresentar uma 
das seguintes quatro alternativas: 

1) Certificado Digital COVID válido (pelo menos 14 dias após a conclusão do 
processo de vacinação); 

2) Certificado de recuperação;  

3) Teste PCR com resultado negativo realizado até 72 horas antes; 

4) Teste antigénio certificado, fazendo prova de identidade, com resultado negativo, 
realizado até 48 horas antes do jogo. 

- Usar máscara em todos os momentos. 

 

Atletas 

- O aquecimento anterior a cada partida começará 40 minutos antes da hora do jogo, 
terminará 15 minutos antes deste e terá de ser obrigatoriamente realizado nas mesas de 
aquecimento, sendo que apenas os atletas que terão jogo na jornada imediatamente a seguir 
é que poderão utilizá-las. A cada uma das 20 mesas de jogo corresponderá uma das 10 mesas 
de aquecimento, pelo que estarão 4 atletas em cada mesa de aquecimento. 

- Posteriormente, os atletas deverão deslocar-se para a zona de pré-jogo, onde, durante os 
10 minutos anteriores à partida, os árbitros farão as verificações normais das raquetes e dos 
atletas. Solicita-se também que, se possível, os treinadores possam dar nesta fase as 
indicações aos atletas, por forma a rentabilizar melhor o tempo. Importa realçar que todos os 
jogos de uma mesma jornada começarão sempre ao mesmo tempo, pelo que todos os atletas 
só terão a possibilidade de aceder à área de jogo ao mesmo tempo e por indicação dos 
árbitros. 



 

 

- Para melhor ilustrar os procedimentos anteriores ao jogo, apresentamos abaixo as imagens 
1 e 2 que ilustram, respetivamente, a sequência de acontecimentos anteriores a cada jornada 
e a disposição do pavilhão. 

 

Imagem 1 – procedimentos pré-jogo  

 

Imagem 2 – disposição do pavilhão 


