
  

13 Ténis de Mesa (individual) 
13.1 Escalões: Dez (10) - A, B, C, D e E, para masculinos e femininos. 
13.2 Local de realização: Pavilhão Desportivo da Escola Luso-Chinesa 

Técnico-Profissional ou outro local adequado. 
13.3 Desclassificação: É desclassificado o jogador que desistir 2 vezes no ciclo de 

competição preliminar, sendo-lhe anuladas as pontuações globais obtidas, e 
aquele que, quando a desistência for na fase da competição de classificação, 
obtenha os resultados de classificação mais baixos. 

13.4 Equipamento: É obrigatório o uso da camisola oficial da Escola ou do 
equipamento de jogo, de mangas curtas e calções. Se a camisola oficial da 
Escola for branca, pode usar uma camisola de outra cor, de manga curta. 

13.5 Raqueta: A superfície do material de cobertura de um lado da raqueta, ou o 
outro lado, se ele não for coberto, deve ser fosca, vermelho vivo de um lado e 
preto do outro. A fita protectora colocada na borda deve ser fosca, e não pode 
ser branca. No escalão E é proibido utilizar raquetas com borracha de picos 
compridos. 

13.6 Sistema de competição: A adopção dos sistemas de competição depende do 
número de participantes em cada escalão. 

13.7 Chamadas: Os atletas inscritos devem estar presentes no local de chamada dez 
minutos antes da hora marcada com a sua raqueta para o jogo e o cartão de 
estudante/Bilhete de Identidade de Residente de Macau. É considerada como 
falta de comparência/desistência a presença com atraso no local de chamada. 

Pontuação: 
13.8 Vitória - 2 pontos; Derrota - 1 ponto; Falta de comparência/desistência - 0 

pontos. 
13.9 Modo de jogos: Disputam-se à melhor de cinco partidas, e cada partida é de 11 

pontos. 
13.10 Desempates: 

a. Dois competidores empatados: é decidido pelo resultado do confronto 
directo; três competidores ou mais: calcula-se a percentagem de pontos 
ganhos, isto é, pontos ganhos / (pontos ganhos + pontos perdidos), e vence o 
que obtiver a percentagem mais alta; 

b. Persistindo o empate, a decisão será tomada pela percentagem de partidas 
ganhas, em todas as partidas realizadas entre eles; 

c. Persistindo ainda o empate, a decisão será tomada pelas percentagens dos 
pontos ganhos em cada uma das partidas realizadas entre eles; 

d. Persistindo ainda o empate, será decidida uma igualdade classificativa. 
13.11 Prémios: 

a. Três participantes: Dois prémios; 
b. Quatro a dez participantes: Três prémios; 
c. Dez ou mais participantes: por cada mais de dez participantes, é adicionado 

mais um prémio, o número máximo de prémios é de oito. 
 
 Se tiver quaisquer dúvidas ou se for necessário pedir mais informações, pode 

dirigir-se, directamente, à DSEJ, na Avenida D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau, ou 
contactar o Centro de Actividades Juvenis do Bairro do Hipódromo. 


