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Como é do conhecimento público a FPTM convocou e solicitou a inscrição de 4 (quatro) atletas 

femininos para o Campeonato do Mundo Individual que se vai realizar em Budapeste entre os próximos 

dias 21 e 28 de abril, tal como o fez para a mesma competição em 2017, tendo na altura sido aceite 

pela ITTF. 

Esta convocatória foi feita com base no seguinte artigo da competição, que é exatamente igual àquele 

que existia para a mesma competição em 2017: 

“Each Association shall be entitled to enter 3 men and 3 women players in each singles event, with one additional 

player ranked in the top 100 and one additional player ranked in the top 20 of the ITTF world ranking list issued 

in January 2019 of the Championships to a maximum of 5 men and 5 women. The maximum entry for each 

association is 4 players for men’s doubles, 4 players for women’s doubles and 2 men and 2 women for mixed 

doubles; all players may be different, however, each association can only enter a maximum of 2 combined pairs 

(players from diferent associations) per doubles event. “ 

 

Tal como em 2017, no ranking mundial de janeiro de 2019, Portugal tinha uma atleta no Top 100 

considerando a FPTM que segundo a norma acima transcrita, e que é igual à que estava em vigor em 

2017, tal lhe permitiria inscrever 4 (quatro) atletas na competição de singulares. 

Vem agora a ITTF recusar essa inscrição, alegando que a inscrição da 4ª atleta só é possível se a 

titular da posição Top 100 no ranking mundial for participar no evento, não podendo ser substituída 

por outra atleta. Ora como é do conhecimento público, a atleta Fu Yu (36ª do RM em janeiro de 2019), 

nunca foi elegível para jogar o Campeonato do Mundo segundo as normas da ITTF, tendo, no entanto,  
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Portugal mantido a sua quota de 4 (quatro) atletas na edição de 2017, quando a mesma atleta era 29ª 

do Ranking Mundial de janeiro desse ano. 

A FPTM foi assim surpreendida com o facto de somente poder inscrever 3 (três) atletas nesta 

competição, alterando assim o paradigma da convocatória que tinha sido feita. 

Assim, após análise conjunta com a equipa técnica, foi decidido alterar a convocatória da 

seleção nacional de seniores femininos para este campeonato do mundo, substituindo as 

atletas Inês Matos (Boa-Hora FC) e Patricia Santos (Sporting CP) pela atleta Raquel Martins (Ala 

Nun’Alvares). 

A FPTM quer agradecer às 3 (três) atletas envolvidas, aos seus treinadores, clubes e familiares, a 

compreensão demonstrada e cooperação na rápida resolução deste assunto. 

 

 

Lisboa, 5 de abril de 2019 

Federação Portuguesa de Ténis de Mesa 

 
(José Aníbal Janeiro Bentes) 

Secretário Geral 


