Fase Final de Ténis de Mesa da CLDE de Aveiro-Vagos, 3 de Abril de 2017
A coordenação da prova, em nome do Desporto Escolar, envia previamente as indicações de
organização, esperando a melhor colaboração dos colegas, para que a prova decorra sem tempos
mortos e com eficiência pedindo-se, também, para estas informações serem transmitidas aos alunos
participantes.
Programa:
9:55Horas – Brevíssima sessão de boas vindas e distribuição dos atletas pelas respetivas zonas de
competição, de acordo com os quadros.
10:00 Horas – Início das competições; Almoço (deslocação fracionada); Final previsto: 15:30 Horas

Prova de Equipas – Iniciados Femininos
Hora
10:00H
10:30H
11:00H

Mesas 1 e 2

Folga - Arbitra

IDL - Estarreja
IDL - Esmoriz
Estarreja - Esmoriz

Esmoriz
Estarreja
IDL

Prova Individual de Juvenis Femininos
Hora
10:00H
10:30H
11:00H

Mesa 3

Folga-Arbitra

Márcia Corujo-Andreia Castro
Márcia Corujo-Catarina Rodrigues
Catarina Rodrigues-Andreia Castro

Catarina Rodrigues
Andreia Castro
Catarina Rodrigues

Prova de equipas – Iniciados Masculinos
Hora

Mesas 4 e 5

Mesas 6 e 7

Mesas 8 e 9

10:00H
10:20H
10:40H
11:00H
11:30H

Aguada-Vagos
Aguada-IDL
Aguada-Santa.Joana
Aguada-Mons.Mig.Oliveira
Aguada-S.VicentePereira

IDL-Santa Joana
Mons.Mig.Oliveira-Santa Joana
Mons.Mig.Oliveira-Vagos
IDL - Vagos
Santa Joana-Vagos

Mons.MigOliv - S.Vic.Per.
Vagos-S.Vicente Pereira
IDL-S.Vicente Pereira
Santa Joana-S.Vicente Pereira
IDL-Mons.Miguel Oliveira

Prova de Equipas – Juvenis Masculinos
Hora

Mesas 10 e 11

Mesas 12 e 13

Folga-arbitra

10:00H
10:20H
10:40H
11:00H
11:20H

IPBairrada - Calvão
IPBairrada - IDL
IPBairrada - Ílhavo
IPBairrada - Murtosa
Ílhavo-Murtosa

IDL - ílhavo
Calvão - Murtosa
IDL - Murtosa
Calvão ílhavo
Calvão - IDL

Murtosa
Ílhavo
Calvão
IDL
IP Bairrada

Provas Individuais Masculinas (Iniciados e Juvenis) e Femininas (Iniciadas)
Início às 10:30H para jogadores não participantes na prova de equipas (Mesas 14 a 20) e às 12 horas
para jogadores participantes na prova de equipas – adiantar o máximo possível de jogos.
Utilização do Sistema Alemão (eliminação à 2ª derrota), sem fase de grupos prévia.
Competição Feminina a 5 Sets e competição Masculina a 3 Sets (Individuais e equipas).
Utilização do Mapa de 16 para a competição Feminina (12 atletas) e mapa de 32 para a competição
Masculina (24 atletas), com os jogadores melhor colocados nas séries a serem isentos da 1ª
eliminatória.
A competição feminina, enquanto decerrer, utiliza sempre as Mesas 1,2 e 3.

Indicações de Organização:
-Almoço no refeitório da Escola Secundária de Vagos (senhas entregues aos professores).
-Trazer lanche de casa, por forma a ninguém sair do Pavilhão fora da hora de almoço.
-Utlilizar os balneários do Pavilhão; trazer os respetivos pertences, colocando-os num local da bancada,
juntos e agrupados por Escola. Cada um terá de guardar os seus pertences, mesmo os de maior valor
(relógios, telemóveis, carteiras, óculos,…), pelo que cada Escola terá de se organizar.
-Trazer equipamento (calção e camisola), raquetes e bolas.
-Haverá Painéis para afixação de resultados próximos das respetivas zonas de jogo.
-Os boletins de jogo são levantados na mesa de coordenação geral, ficando nas mesas secundárias até
final da respetiva prova, sendo depois entregues na mesa de coordenação geral e afixados (pede-se para
cada professor trazer uma esferográfica para preenchimento dos documentos de jogo).
- A organização da prova vai ser descentralizada (todos os Professores têm de colaborar na
organização):
a) Uma Mesa de coordenação geral (Paulo Branco, Alex Portilla e Carlos Caramelo)
b) Coordenação de cada prova:
- Provas Femininas (Equipas-Iniciados; Individuais Iniciados e Juvenis)-2 professores, nas mesas 1,2 e 3
-Prova de Equipas-Iniciados Masculinos (Mesas 4 a 9) – 2 Professores, de preferência com equipas nessa
prova.
-Prova de Equipas-Juvenis Masculinos (Mesas 10 a 13) – 2 Professores, de preferência das equipas
participantes nessa prova.
-Prova de Individuais de Iniciados e Juvenis Masculinos (Mesas 14 a 20) – 2 Professores, entre as 10 e as
12 horas. Depois, separam-se as provas, ficando cada uma com metade das mesas de jogo e mesas de
controlo independentes.
Hora prevista para terminar – 15:30 Horas

