
TRADICIONAL 12º TORNEIO TÉNIS DE 

MESA FESTAS DA CIDADE DE PAREDES 

 

Data: 14/07/2012, a partir das 9:30 horas 
Local:  Ginásio do Centro Escolar de Paredes - Junto à Piscina de Paredes 
Inscrições por e-mail até 07/07/2012:  tavolacast@hotmail.com 
Informações no site:  http://tavolacc.wordpress.com e telemóvel 962651201 

TORNEIO MISTO E MISTURADO (Senhoras não pagam) 

ESCALÕES E SISTEMA DE COMPETIÇÃO 
Maratona em que a organização, eliminando os tempos mortos entre jogos, ficará satisfeita se cada 
jogador disputar 12 jogos, se tiver forças para isso. 

A - Até 10 anos e populares até aos 13 anos: 
Seja qual for o nº de participantes, será todos contra todos, a fim de potenciar o maior nº de jogos 
possível, reservando-se-lhes 4 mesas. 

B - Dos 11 aos 17 anos: 
Sistema de grupos que apure 4 para o super-quadro final TOP-12 do torneio. Os restantes continuarão 
a competir na consolação para escalar a sua posição final no torneio num sistema progressivo. 

C - A partir dos 18 anos: 
Sistema de grupos que apure 8 para o super-quadro final TOP-12 do torneio. Restantes continuarão a 
competir na consolação, para escalar a sua posição final no torneio num sistema progressivo. 

D - Super Quadro final TOP 12: 
8 séniores e 4 júniores disputarão em 2 grupos de 6, ou 4 grupos de 3, o acesso à FINAL FOUR do 
torneio. 

E - Consolação: 
Os que perderem numa fase do torneio, se desejarem, podem continuar a jogar até que se apure a sua 
classificação final no torneio. 

GRANDIOSOS E MAGNÍFICOS PRÉMIOS: 
• 1 Garrafa de vinho da região para cada clube ou Grupo participante 
• 1 Peça de mobiliário oferecida por MÓVEIS VITÓRIA – REBORDOSA – PAREDES 
• Salpicões oferecidos por TALHO AVENIDA – PAREDES e outros prémios tradicionais a 

sortear entre os participantes 
• Vale de 25,00 € à melhor participante feminina oferecido por Lojas VALIMARCOS 


