
INFORMAÇÃO

ATLETAS

LOCAL DO EVENTO Casino Figueira



Combinando elegância e tecnologia, classe e requinte com os mais 
modernos e inovadores jogos, o Casino Figueira oferece as verdadeiras 
emoções dos tradicionais jogos de bancados e de máquinas.














Informações

10 e 11 de Setembro de 2022

Cidade Figueira da Foz - Portugal

Rua Dr. Calado, 1 | 3080-153 Figueira da Foz

EVENTOS Campeonato Nacional de Associações

10 de Setembro de 2022



Associações Masculinas

1ª Divisão Nacional

2ª Divisão Nacional



Associações Femininas

1ª Divisão Nacional





Campeonato Nacional de Clubes

11 de Setembro de 2022



1ª Divisão Nacional

Apuramento para a European Champions League ITSF - Roma, Itália




REGISTO NOS EVENTOS Campeonato Nacional de Associações



As associações membros ou uma seleção distrital devem confirmar a sua 
participação até ao dia 19 de Agosto de 2022



A composição das seleções distritais, devem ser confirmadas até ao dia 26 
de Agosto de 2022







Campeonato Nacional de Clubes



As associações membros ou os clubes, devem confirmar a sua participação 
até ao dia 19 de Agosto de 2022



A composição das suas equipas, devem ser confirmadas até ao dia 26 de 
Agosto de 2022







Sorteio

Será realizado para ambas as competições no dia 29 de Agosto de 2022, 
pelas 11:00 H, na sede da FPMFM.







CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Campeonato Nacional de Associações



O Campeonato Nacional das Associações, apenas pode ser disputado por 
atletas filiados ou registados na FPMFM.



As inscrições têm de ser efetuadas pelas associações membros.



A FPMFM aceita inscrições efetuadas diretamente de atletas e seleções 
provenientes de regiões ou distritos onde não existe associação membro. 



As associações membros podem inscrever mais do que uma seleção para 
participar no evento. De igual forma os clubes ou um grupo de atletas de um 
distrito sem membro oficial, podem inscrever uma ou mais seleções para 
participar no evento. 



As seleções têm obrigatoriamente de representar o distrito ao qual estão 
diretamente ligadas. 



Os valores de inscrição são os seguintes:

Associação Masculina e/ou Feminina - 100.00 €;

Seleção Distrital (distritos abertos) - 50.00 €



O valor da inscrição permite automaticamente inscrever uma ou mais 
seleções, sendo as restantes gratuitas. Em distritos abertos, o valor de 
inscrição por cada seleção, é único.



FPMFM | Banco Santander

IBAN PT50 0018 2165 0261 7889 0203 6

 








PROGRAMA Campeonato Nacional de Associações

Dia 10 de Setembro de 2022



13:00 HORAS

Abertura do Recinto de Jogo



13:45 HORAS

Inicio da Fase de Qualificação - Associações Masculinas e Femininas



17:00 HORAS

Cerimónia de Apresentação 



17:45 HORAS

Jogos da Final - Associações Masculinas e Femininas



19:15 HORAS

Cerimónia da Entrega de Prémios



21:00 HORAS

Jantar Convívio



NOTA IMPORTANTE



O programa pode ser ajustado após o fecho das inscrições.



Informamos que não serão admitidos atrasos para os jogos, na medida em 
que o evento realizado no casino, obriga a permanência de um segurança 
no decorrer de todo o evento. 



Este custo é bastante elevado, sendo suportado pela FPMFM.











FORMATO DOS EVENTOS Campeonato Nacional de Associações

Dia 10 de Setembro de 2022



Esta competição será disputada em Sistema de Grupos e KO Direto.



O CN Associações será disputado na mesa de jogo Sport Revolution ITSF.



Os jogos da Fase de Qualificação (Fase de Grupos) - 9 ou 11 golos



Os jogos da Fase de Eliminação (KO Direto) - à melhor de 5 partidas e 
cadapartida à melhor de 9 golos. 



Na Fase de Qualificação a pontuação a atribuir será a seguinte:

 Vitória | 3 pts

 Derrota | 1 pts

 Falta de Comparência | 0 pts



Selecção Masculina - 5 atletas titulares + 2atletas suplentes



Jogo 1 | Dupla 1 | 2 titulares + suplente

Jogo 2 | Individual | 1 titular

Jogo 3 | Dupla 2 | 2 titulares + suplente



Selecção Feminina - 3 atletas titulares + 1atleta suplente



Jogo 1 | Dupla 1 | 2 titulares + suplente

Jogo 2 | Individual | 1 titular

MESAS DE JOGO Campeonato Nacional de Associações

Dia 10 de Setembro de 2022



A mesa de jogo a ser utilizada no Campeonato Nacional de Associações, 
será a mesa Sport Revolution ITSF.













Campeonato Nacional de Clubes

Dia 11 de Setembro de 2022



A mesa de jogo a ser utilizada no Campeonato Nacional de Clubes, será a 
mesa Sport Revolution ITSF.














EQUIPAMENTO Equipamento para C.N. Clubes



Todos os atletas da respetiva equipa, devem comparecer para os jogos e 
respetivas cerimónias oficiais, devidamente equipados de acordo com o 
seguinte código de vestuário:



•	Traje idêntico em termos de cor e design;

•	Emblema do Clube (peito do lado esquerdo);

•	Emblema da FPMFM (manga do lado esquerdo);

•	Escudo Nacional (manga do lado direito - reservado aos Campeões 
Nacionais);

•	Publicidade (é permitida no peito do lado direito, emblemas na vertical, com 
a dimensão de 10x5 cm;

•	Publicidade (é permitida nas costas, publicidade, com a dimensão de 21x29 
cm.



Não é permitido a uma dupla ou atleta, disputar um jogo oficial por clubes, 
sem estar devidamente equipado, cabendo à organização a decisão pelo 
incumprimento do código de vestuário. 



O Vestuário autorizado para o Campeonato Nacional de Clubes é o 
seguinte:



•	Sapatilha ou sapato desportivo;

•	Calça de Fato de treino, calção comprido, saia desportiva;

•	Pólo, t-shirt, sweatshirt, casaco de fato de treino (de acordo com o código de 
vestuário, acima descrito);

•	O uso de chapéu desportivo é permitido, salvo raras exceções.




























Campeonato Nacional de Clubes



O Campeonato Nacional de Clubes, apenas pode ser disputado por atletas 
filiados na FPMFM ou nas associações membros da FPMFM.



As associações membros da FPMFM, são as responsáveis pelo recebimento 
das inscrições de cada equipa, devendo comunicar á FPMFM o número de 
equipas que disputaram a Fase de Qualificação Distrital I Zonal. Em distritos 
abertos, a inscrição tem de ser efetuada diretamente pelos clubes para a 
FPMFM. As inscrições têm de ser enviadas para o email geral@fpm.pt. 



O valor de inscrição por equipa na Fase de Qualificação Distrital | Zonal é de 
100.00 €. O valor da inscrição de uma equipa com entrada direta na Final 
Nacional é de 250,00€.



A FPMFM recebe por cada inscrição de equipa registada, o valor de 80.00 
€, que será aplicado da seguinte forma:



FPMFM - 80.00 € por equipa;

Associações Membros - 20.00 € por equipa;



Os valores de inscrição recebidos pela FPMFM, reverterão na sua 
totalidade para subsidiar os atletas apurados para a European Champions 
League ITSF.



A taxa de jogo na Final Nacional, é de 5.00 € por atleta.



FPMFM | Banco Santander

IBAN PT50 0018 2165 0261 7889 0203 6

 








CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

JANTAR CONVIVIO
Jantar Convivio


Dia 10 de Setembro de 2022 | 21:00 H



A Federação Portuguesa de Matraquilhos e Futebol de Mesa, na óptica da 
realização deste evento no Casino Figueira, ficou estabelecido um Jantar Convívio 

destinado a todos os participantes no evento.



No sentido de promover a confraternização e o convívio, será realizado um jantar 
no dia 10 de setembro de 2022 pelas 21:00 H.



Todos os atletas inscritos nos eventos, terão que participar no jantar convívio que 
terá um custo de 34,00 €. O jantar é aberto a todos os acompanhantes e 

demais interessados, que pretendam estar presentes neste convívio.



MENU

Couvert - Pão | manteiga


Sopa - Cremosa de batata-doce, requeijão fresco e cebolinho

Prato - Medalhão de vitela confitado com especiarias, atadito folhado de espargos 

com presunto e esmagada de batata

Sobremesa - Entremeio de cereja c/ praliné de chocolate branco, e gelado de coco 



Bebidas 

Água Mineral Vitalis | Água gaseificada Pedras Salgadas


Sumo de laranja -Trina | Coca-Cola | Cerveja Super-Bock C/S álcool

Vinho branco Tons de Duorum


Viosinho | Rabigato | Verdelho | Arinto | Moscatel

Vinho tinto Tons de Duorum


Touriga Franca | Touriga Nacional | Tinta Roriz

Vinho Torre de Menagem “Monção e Melgaço”


Alvarinho | Trajadura

Chá e infusões Nicola | Café expresso Nicola

ONDE DORMIR
Hotel Wellington ****




Fica a menos de 1 minuto e a 10 metros do local do evento





Cidade Figueira da Foz - Portugal

Rua Dr. Calado, 25 | 3080-153 Figueira da Foz

Ibis Hotel *** 




Fica a 2 minutos e a 120 metros do local do evento





Cidade Figueira da Foz - Portugal

Rua da Liberdade, 20 | 3080-168 Figueira da Foz

Hotel Aliança *




Fica a 2 minutos e a 170 metros do local do evento





Cidade Figueira da Foz - Portugal

Rua Miguel Bombarda, 12 | 3080-159 Figueira da Foz

Costa de Prata Hotel ***




Fica a 4 minutos e a 300 metros do local do evento





Cidade Figueira da Foz - Portugal

Largo Coronel Galhardo, 1 | 3080-085 Figueira da Foz

The Foz Beach Hotel *** 




Fica a 10 minutos e a 3,8 Km do local do evento




NOTA IMPORTANTE

Os hóteis apresentados são apenas propostas para alojamento, podendo os 
atletas ficarem alojados em outras unidades hoteleiras.








Cidade Figueira da Foz - Portugal

Av. Dom João II, 2 | 3080-232 Figueira da Foz

PROGRAMA Campeonato Nacional de Clubes

Dia 11 de Setembro de 2022



13:00 HORAS

Abertura do Recinto de Jogo



13:45 HORAS

Inicio da Fase de Qualificação - Clubes



17:45 HORAS

Jogos da Fase de Eliminação - Clubes 



19:15 HORAS

Jogo da Final - Clubes



20:45 HORAS

Cerimónia da Entrega de Prémios

Encerramento do Evento



NOTA IMPORTANTE



O programa pode ser ajustado após o fecho das inscrições.



No domingo pelas 10:00 H, será realizada a formalização dos orgãos sociais 
da FPMFM.



Pelas 11:00 H, será realizada uma reunião dirigida pelo novo Vice-
Presidente da Área Desportiva com todos os atletas interessados em 
participar.














EQUIPAMENTO Equipamento para C.N. Associações



Todos os atletas da respetiva associação, devem comparecer para os 
jogos e respetivas cerimónias oficiais, devidamente equipados de 
acordo com o seguinte código de vestuário:



•	Traje idêntico em termos de cor e design;

•	Emblema da Associação (peito do lado esquerdo);

•	Emblema da FPMFM (manga do lado esquerdo);

•	Escudo Nacional (manga do lado direito - reservado aos Campeões 
Nacionais);

•	Publicidade (é permitida no peito do lado direito, emblemas na vertical, 
com a dimensão de 10x5 cm;

•	Publicidade (é permitida nas costas, publicidade, com a dimensão de 
21x29 cm.



Não é permitido a uma dupla ou atleta, disputar um jogo oficial por 
associações, sem estar devidamente equipado, cabendo à organização a 
decisão pelo incumprimento do código de vestuário. 



O Vestuário autorizado para o Campeonato Nacional de Associações é o 
seguinte:



•	Sapatilha ou sapato desportivo;

•	Calça de Fato de treino, calção comprido, saia desportiva;

•	Pólo, t-shirt, sweatshirt, casaco de fato de treino (de acordo com o código 
de vestuário, acima descrito);

•	O uso de chapéu desportivo é permitido, salvo raras exceções.

FORMATO DOS EVENTOS Campeonato Nacional de Clubes

Dia 11 de Setembro de 2022



O sistema de jogo e o formato dos jogos na Final Nacional, será semelhante 
ao utilizado pela ITSF na ECL.



O CN Clubes será disputado na mesa de jogo Sport Revolution ITSF

 Uma partida consiste em vários jogos, cada jogo é disputado a 12 golos, 
com troca de atletas a cada 3 golos (3 | 6 | 9 | 12). Vence a primeira 
equipa que chegar aos 12 golos, sem diferença de pontos

 6 atletas no minimo, 9 no máximo. Todos os 6 atletas jogam duas ou 
quatro vezes em cada encontro. Apenas 6 atletas terão de constar na 
folha de jogo

 2 Timeout por jogo. 



QUALIFICAÇÃO



J1     S1, S2, D1, D2

J2    S1, S2, D1, D

 1 Ponto por cada jogo ganho



Rankin
 Pontos da Equip
 Diferença de Golo
 Vencedor do último jogo entre as equipas empatada
 Organizador decide como resolver o empate

FORMATO DOS EVENTOS Campeonato Nacional de Clubes

Dia 11 de Setembro de 2022




ELIMINAÇÃO



J1     S1, S2, D1, D2

J2    S1, S2, D1, D2



INTERVALO



J3    S1, S2, D1, D2

J4    S1, S2, D1, D

 Para ganhar o encontro, a equipa tem de vencer 3 jogos
 Em caso de empate 2 a 2, será necessário recorrer a penáltis:
 São definidos 6 atletas para os penáltis
 Em caso de empate após o 6º penáltie, será aplicado o sistema de morte 

súbita



SUBSTITUIÇÕE

 É possivel substituir um atleta entre cada jogo
 A substituição deve ser efetuada durante os 60 segundos de pausa entre 

os jogos, e coordenada entre os treinadores das equipas
 Um atleta substituido, não pode voltar a entrar.



10 - 11 DE SETEMBRO DE 2022

CASINO FIGUEIRA











+351 22 422 12 76

geral@fpm.pt


www.fpm.pt















 















Member Of


