5º BH Open de Tênis de Mesa - Interestadual

REGULAMENTO GERAL

Art. 1º - O evento tem por finalidade melhorar o nível técnico dos mesatenistas através do
intercâmbio entre os atletas participantes.
Art. 2º - O evento será realizado, organizado e coordenado pela Federação Mineira de Tênis de
Mesa, representada pelo delegado nomeado pela CBTM.
Art. 3º - O 5º. BH Open de Tênis de Mesa é uma competição Interestadual Individual autorizada
pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa.
Art. 4º - Somente poderão participar
CBTM e com a TRA/2016 paga.
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Art. 5º - Será realizado nos dias 20 e 21 de Fevereiro de 2016 no Ginásio da AABB/BH, localizado à
Rua Ralph Ledsham no. 166, Pampulha, Belo Horizonte/MG. No dia 20/02, sábado, de 14:00 às
22:00 hs e no dia 21/02, domingo, de 8:00 às 18:00 hs.
Art. 6º - Serão utilizadas 10 mesas simultaneamente para as competições.
Art. 7º - A competição será realizada nas categorias : Pré-mirim, Mirim, Infantil, Juvenil,
Juventude, Absoluto A, Absoluto B, absoluto C, Sênior/Lady, Veterano 40, Veterano 50, Veterano
60 e Paralímpicos. Caso o número de inscritos numa categoria seja inferior a 4 (quatro) atletas,
essa categoria será fundida com a categoria acima (do pré-mirim à juventude) ou abaixo (do sênior
ao Veterano 60);
Art. 8º - As inscrições deverão ser feitas pelo site da CBTM (www.cbtm.org.br), através do link do
evento, até o dia 12 de fevereiro de 2016;
Art. 9º - Os valores das inscrições serão de: R$60,00 (uma categoria) o R$100,00 (duas categorias);
R$120,00 (três categorias/duas no Ranking Olímpico + uma no evento Paralímpico ). A desistência
da inscrição poderá ocorrer até a data limite da inscrição e Será descontado 10% dos valores pagos
para custeio administrativo. Após o encerramento das inscrições não serão devolvidos valores a
título de desistência.

Art. 10º - Cronograma das inscrições:

I.
II.
III.

Data final das inscrições: 12/02/2016 às 24:00 hs
Divulgação dos inscritos: 15/02/2016 até as 24:00 hs
Divulgação das tabelas: 17/02/2016 até as 24:00 hs

Art. 11º - Premiação: serão concedias medalhas para os campeões, vice-campeões e terceiros
colocados em cada categoria, e pontuação no ranking da CBTM;
Art. 12º - Os jogos individuais serão disputados em melhor de cinco sets de onze pontos,
sagrando-se vencedor do confronto o atleta que obtiver três vitórias.
Art. 13º - O sistema utilizado na primeira fase será o de grupos, compostos por no
máximo 4 atletas por grupo classificando para a próxima fase o primeiro e segundo colocado de
cada grupo. Nas fases seguintes será eliminatória simples.
Art. 14º - Será eliminado o atleta que levar o segundo W.O., sendo a tolerância de dez minutos
contados a partir da chamada do atleta pela mesa organizadora.
Art. 15º - Não será permitido o uso do uniforme branco, ou predominantemente branco
– Camisa, bermuda, short ou saia.
Art. 16º - Caso o atleta esteja com o uniforme irregular, será disponibilizado um colete mediante o
pagamento de multa de R$ 20,00 (vinte reais).
Art. 17º - A competição será regida pelas regras e normas estabelecidas pela ITTF.
Art. 18º - Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação da competição.
Art. 19º - Será formada uma comissão disciplinar responsável pelos casos de indisciplina,
caso ocorram
Art. 20º - A organização do evento disponibilizará alojamento para 32 atletas, nas acomodações da
AABB-BH, ao custo de R$30,00 por pessoa/dia, pagos antecipadamente. As reservas poderão ser
feitas pelo whatsapp +55 31 94140668. Envie uma mensagem com o nome/data nascimento, e
receberá instruções para depósito e confirmação da reserva.

