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Federação Portuguesa de Ténis de Mesa 

Conselho de Disciplina 

 

Procedimento Disciplinar n.º CD - 1/2021 

29 de Junho de 2021 

 

Despacho de Arquivamento 

 

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa recepcionou no dia 22 

de Fevereiro de 2021, por via electrónica, uma participação disciplinar contra o Clube de 

Ténis de Mesa de Mirandela, pertencente à Associação de Ténis de Mesa de Vila Real, 

participação referente à jogadora Maria Malanina (n.º de filiação 77363), pela qual o referido 

Clube era acusado de ter cometido a infracção prevista no artigo 53.º do Regulamento 

Disciplinar da FPTM – Inclusão irregular de jogadores – e a jogadora acusada de ter cometido a 

infracção prevista no artigo 110.º do mesmo Regulamento – Actuação irregular de jogadores, pelo 

facto de a referida jogadora ter participado em Dezembro de 2020 em vários encontros do 

Campeonato Nacional de Equipas Feminino da Rússia e, posteriormente, em 6 de Fevereiro 

de 2021, ter participado no Encontro entre o Clube de Ténis de Mesa de Mirandela, e em 

representação deste, contra o FC Lourosa, realizado no Pavilhão Reginorde sito em 

Mirandela, sem que a mesma tenha sido inscrita junto da FPTM como Jogadora Volante. 

Em 05 de Março de 2021 procedeu-se à instauração de procedimento disciplinar conjunto 

contra o Clube de Ténis de Mesa de Mirandela e contra a jogadora Maria Malanina, ao qual 

foi atribuído o n.º CD - 1/2021, tendo sido nomeada instrutora a Dra. Ana Carolina Fontes 

Branco. 

No âmbito da fase de instrução, foram levados a cabo os seguintes actos instrutórios: 

• análise da listagem n.º 14 - Época 2020-2021 (agentes inscritos à data de 05.02.2021;  

• análise e tradução de 4 (quatro) notícias publicadas na página oficial da Federação de 

Ténis de Mesa da Rússia; 
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• análise do registo videográfico do jogo de dia 24 de dezembro de 2020, 

disponibilizado pela mencionada página oficial e consultável através da seguinte 

ligação: https://www.youtube.com/watch?v=R71-VEDahOk; 

• análise do documento contendo os resultados detalhados e disponibilizados no site 

oficial da Federação de Ténis de Mesa da Rússia relativos aos encontros do 

Campeonato Nacional de Equipas Feminino da Rússia;  

• análise do boletim do jogo realizado no dia 6 de Fevereiro de 2021 entre o Clube de 

Ténis de Mesa de Mirandela e o FC Lourosa;  

• análise da listagem de jogadores volantes 2020-2021;  

• apresentação de pedido de esclarecimentos à Associação de Ténis de Mesa de Vila 

Real e  

• prestação de declarações do Presidente do Clube de Ténis de Mesa de Mirandela Sr. 

Isidro Borges (declarações prestadas no dia 07 de Abril de 2021 pelas 15 horas, 

através de videoconferência realizada na plataforma Zoom). 

Finda a instrução e face aos factos apurados, a instrutora do processo disciplinar concluiu 

não existirem indícios suficientes da prática de qualquer infracção disciplinar prevista e 

punida pelo Regulamento Disciplinar da Federação de Ténis de Mesa, não obstante a atleta 

Maria Malanina dever ser considerada Jogadora Volante nos termos do disposto nos pontos 

3.1.32, 3.1.33 e 3.1.34, em virtude de ter participado, nos dias 24, 25 e 26 de Dezembro de 

2020, em encontros da Liga Nacional de Equipas da Rússia, podendo assim o Clube de Ténis 

de Mesa de Mirandela ter solicitado a licença desportiva de Jogadora Volante, através da 

Associação respectiva - Associação de Ténis de Mesa de Vila Real -, para que a Jogadora 

Maria Malanina participasse como Jogadora Volante no Encontro ocorrido no dia 6 de 

Fevereiro de 2021 entre o Clube de Ténis de Mesa de Mirandela e o FC Lourosa. 

Estabelece o ponto 3.1.32 (Jogadores Nacionais e Estrangeiros Volantes) do Regulamento das 

Competições Desportivas da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa1 (doravante designado 

RCDFPTM), que a FPTM permite a inscrição de jogadores volantes; Um jogador volante 

é um atleta que, após filiar-se na FPTM, compita em prova de outro país que não 

Portugal até ao final do campeonato nacional de equipas em que o clube nacional a que 

pertence participe, ainda que se tenha filiado na FPTM apenas como nacional ou 

estrangeiro. (destaques nossos) 

 
1 Em vigor a partir de 01.08.2020 (Aprovado em Reunião de Direcção de 30.07.2020). 

https://www.youtube.com/watch?v=R71-VEDahOk
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Acrescenta-lhe o ponto n.º 3.1.33 que qualquer jogador nacional, estrangeiro, comunitário ou 

oriundo de países com acordos de reciprocidade desportiva, poderá solicitar esta licença desportiva 

à FPTM através da Associação respectiva, durante o decorrer da época desportiva, 

desde que já esteja filiado na FPTM. (destaques nossos) 

Estabelece ainda o ponto n.º 3.1.34, com relevância para os presentes autos, que o documento 

de autorização para os jogadores volantes será distribuído pela FPTM a todas as Associações, onde constará 

os dados do jogador, clube em que está filiado, categoria e outros elementos considerados obrigatórios segundo 

as normas estabelecidas, assim como o consentimento assinado e carimbado pelo(s) clube(s) estrangeiro(s) onde 

o jogador se encontre também inscrito ou se pretenda inscrever. 

 

Dos factos apurados nos presentes autos, a atleta Maria Malanina participou, em Dezembro 

de 2020, em pelo menos 6 (seis) encontros do Campeonato Nacional de Equipas Feminino 

da Rússia, em representação do clube “Спарта энд К” (Sparta & K) a saber: (i) dia 24, em 

jogo contra o clube “Lenoblast'-NIKA”, tendo participado na 2ª e 5ª partidas; (ii) dia 25, em 

jogo contra o clube “Kazan CST”, tendo participado na 1ª partida; (iii) dia 25, em jogo contra 

o clube “TMC-Tagmet”, tendo participado na 4ª partida; (iv) dia 26, em jogo contra o clube 

“Jusshore no. 13”, tendo participado na 1ª e 4ª partidas; (v) dia 26, em jogo contra o clube 

“CST «Homeland-FNT AO»”, tendo participado na 3ª partida; e (vi) em jogo contra o clube 

“SNT «Luch-Vladimir»”, tendo participado na 1ª e 4ª partidas. 

No dia 6 de Fevereiro de 2021, a atleta Maria Malanina participou no Encontro entre o Clube 

de Ténis de Mesa de Mirandela, e em representação deste, contra o FC Lourosa, realizado 

no Pavilhão Reginorde sito em Mirandela. 

 

Ora, o Clube de Ténis de Mesa de Mirandela teve conhecimento, no dia 5 de Fevereiro de 

2021, através da jogadora Anna Maria Erdelyi, que a atleta Maria Malanina havia jogado na 

Rússia no mês de Dezembro de 2020, tendo nesse dia obtido a confirmação por parte da 

jogadora Maria Malanina e não solicitou a respectiva licença desportiva para que a jogadora 

participasse como Jogadora Volante no encontro realizado no dia seguinte, dia 6 de Fevereiro 

de 2021 em Mirandela. Da mesma forma, a atleta Maria Malanina não solicitou a referida 

licença desportiva para participar no encontro como Jogadora Volante. 

O Clube de Ténis de Mesa de Mirandela, bem assim a atleta Maria Malanina, poderiam ter 

solicitado a licença desportiva de Jogadora Volante, através da Associação respectiva - 

Associação de Ténis de Mesa de Vila Real -, para que a Jogadora participasse como Jogadora 
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Volante no Encontro ocorrido no dia 6 de Fevereiro de 2021 entre o Clube de Ténis de Mesa 

de Mirandela e o FC Lourosa. 

Não obstante, considera o Conselho de Disciplina da FPTM que tais factos não integram a 

prática das infracções previstas e punidas pelos artigos 53.º e 110.º do Regulamento 

Disciplinar da FPTM – Inclusão irregular de jogadores e Actuação irregular de jogadores, nem outra 

qualquer infracção prevista no mesmo regulamento, inexistindo no regulamento disciplinar, 

bem assim no regulamento das competições, norma que obrigue a tal inscrição, bem como 

norma punitiva da ausência de inscrição dos atletas como volantes, não obstante deterem tal 

estatuto. 

 

Pelo exposto, o Conselho Disciplinar da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa 

decide proceder ao arquivamento do presente processo disciplinar, nos termos do 

disposto nos artigos 162.º e seguintes do Regulamento Disciplinar da FPTM. 

 

 

A Presidente do Conselho de Disciplina da FPTM 

 

 

(Joana Coimbra Castanheira) 
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