
ASSUNTO

PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM COMPETIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

A Federação Portuguesa de Matraquilhos e Futebol de Mesa, vem por este meio comunicar as deliberações aprovadas

por maioria, efetuadas na ultima reunião de direção, em que foram também ouvidos membros dos órgãos sociais e as

pessoas integrantes da comissão desportiva.

A FPMFM encontra-se neste momento a ultimar todos os pormenores para a candidatura junto do Governo do Estatuto

de Utilidade Pública, e é neste sentido que pretende estabelecer determinadas condições para a participação de

atletas e clubes nos eventos nacionais e internacionais, já a partir da época de 2023. O objetivo máximo da FPMFM é

tornar esta modalidade desporto em Portugal, e todos os passos estão a ser efetuados para o efeito.

Relembramos que existem organizações ditas da modalidade como a PTSF (Portugal Table Soccer Federation) e AMDL

(Associação de Matraquilhos do Distrito de Lisboa), que seguiram um caminho oposto ao da nossa federação, atuando

inclusive nas “nossas costas”, e que apenas pretendem criar divisões, e apropriarem-se dos atletas, que desde há

muitos anos jogam as competições da FPMFM e têm um grande historial a preservar. As organizações acima

anunciadas são consideradas externas, e não estão homologadas para que seja possível a participação de atletas e

clubes filiados da FPMFM.

Neste sentido ficou deliberado o seguinte:

a) Todos os atletas e clubes filiados exclusivamente na FPMFM, estão elegíveis para se inscreverem e participarem em

todos os eventos nacionais e internacionais da FPMFM e da ITSF (incluindo a convocatória para a seleção nacional);

b) Os atletas e clubes que sejam filiados na PTSF ou disputem qualquer tipo de torneio organizado por esta entidade,

algum membro oficial da mesma, ou seu representante, ficam impossibilitados de participar em torneios nacionais e

internacionais. Nesta medida inclui-se a impossibilidade de convocatória para a seleção nacional dos respetivos atletas;

c) Atletas que estejam filiados na PTSF ou disputem qualquer tipo de torneio organizado por esta entidade, algum

membro oficial da mesma, ou seu representante, ficam impossibilitados de participar em qualquer torneio oficial da

ITSF, em que as inscrições tenham de ser efetuadas pela FPMFM;

d) As medidas acima anunciadas não incluem os Torneios Oficiais da FPMFM que são organizados pelos clubes e

membros oficiais, sendo estes torneios abertos a todos os participantes sem exceções, cabendo a cada organização

eventuais limitações dentro do quadro regulamentar;

e) A FPMFM tem no seu calendário desportivo um conjunto de torneios oficiais, nacionais e internacionais que

possibilitam uma oferta para todos os atletas das várias zonas do país. De seguida identificamos as categorias dos

torneios:

➢ Torneios Oficiais (Organizados pelos clubes e abertos a todos os atletas filiados e não filiados);

➢ Torneios Nacionais (Reservado a atletas e clubes exclusivamente filiados na FPMFM)

Taça de Portugal

Campeonato Nacional de Clubes

Campeonato Nacional de Associações

Campeonato Nacional de Equipas, Individual e Mistos
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➢ Torneios Internacionais e Seleção Nacional (Reservado a atletas exclusivamente filiados na FPMFM)

Pro Tour ITSF

Masters Series ITSF

WCS - World Championship Series ITSF

ECL - European Champions League ITSF

World Cup ITSF | World Championship ITSF

Estas medidas visam proteger os atletas que pretendem participar nas competições da FPMFM, que é a única entidade

que realmente promove a modalidade como Desporto e atua dentro de todos os princípios básicos do respeito,

honestidade, lealdade e trabalho, como por todos pode ser comprovado nos últimos anos.

Esta medida entra em vigor a partir do dia 06 de Março de 2023

Valongo, 01 de Março de 2023

João Moreira

Vice-Presidente da Área Administrativa
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