
 

 

48º Campeonato Brasileiro SANEI de Verão 

 EQUIPES E INDIVIDUAL 

Lauro de Freitas - BA 

28/Out a 01/Nov de 2015 

A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa convida os atletas e técnicos de Tênis de Mesa a 
participarem do 48º Campeonato Brasileiro  SANEI de Verão – Equipes e Individual. 

 

Organização: CBTM - Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. 

 Tel.: (21) 2579-0650 

 Fax: (21) 2286-8143 

 E-mail: eventos@cbtm.org.br 

 

Coordenação: Emerson Moraes – Líder de Eventos da CBTM. 

 Tel.: (21) 2579-0650 – Ramal 121 

 Fax: (21) 2286-8143 

 E-mail: emerson@cbtm.org.br 

 

Local: CENTRO PANAMERICANO DE JUDO 

Endereço: Rua: A, 1764 - Praia de Ipitanga 

                   Lauro de Freitas - BA, 42700-000 
 

Competições:  

EQUIPES DE SELEÇÕES ESTADUAIS OLÍMPICO E PARALÍMPICO (Eliminatória Simples); 

EQUIPES DE SELEÇÕES DE CLUBES OLÍMPICO E PARALÍMPICO (Eliminatória Simples); 

RANKING OLÍMPICO: Categorias do PRÉ-MIRIM ao VETERANO. 

CLASSES PARALÍMPICAS: 1 a 11 – Masculino e Feminino 
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Inscrições: 08 de  Setembro  até 07 de Outubro de 2015. 

Reclamações: O prazo para reclamações referentes a erros na inscrição é de 48 
horas após o término do prazo das inscrições (email: andre@cbtm.org.br) 

 

1 - Equipamentos:  

a. Mesas: SANEI; 
b. Bolas Tibhar 3*** de celuloide. 

 

2 - Condições de Participação Atletas: 

Fazer cumprir o Art. 13 do Capítulo VII - DA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ASSOCIADOS do  
Regulamento Geral de Competições da CBTM, a seguir: 

a. Situação cadastral atualizada até a data da inscrição; 
b. TRA paga até a data da inscrição; 
c. Pagamento da inscrição, conforme tabela abaixo: 
d. Apresentação da carteira de associado da CBTM quando solicitado; 
e. Apresentação do documento de identidade original quando solicitado; 
f. Uniforme do clube de acordo com regulamento em vigor. 

3 - Condições de Participação Técnicos: 

a. Situação cadastral atualizada até a data da inscrição 
b. TRA paga até a data da inscrição; 
c. Crachá de Identificação emitido pelo Sistema CTM WEB; 
d. Apresentação de documento de identidade original quando solicitado; 
e. Curso de técnico nível 1, no mínimo, certificado pela CBTM; 
f. Uniforme do clube de acordo com regulamento em vigor. 

 

4 - Valores das Inscrições: 

a. Equipes de Seleções/Clube Olímpicas ou Paralímpicas.......... R$ 220,00 
b. Individual em todas as áreas – 01 Categoria............................ R$ 130,00 
c. Individual em todas as áreas – 02 Categorias.......................... R$ 210,00 
d. Individual em todas as áreas – 03 Categorias.......................... R$ 300,00 

5 - Condições de Participação Acompanhantes: 

a. Situação cadastral atualizada até a data da inscrição; 
b. TRA paga até a data da inscrição; 
c. Isento de pagamento de inscrição; 
d. Apresentação da carteira de associado da CBTM; 
e. Apresentação de documento de identidade original quando solicitado; 

6 - Programação Geral do Evento: 

 28/10 (quarta-feira) – a partir de 08h00min às 22h00min – EQUIPES DE CLUBES OLÍMPICAS E 
PARALÍMPIDAS (ELIMINATÓRIA SIMPLES); 
 

 29/10 (quinta-feira) – a partir de 08h00min às 22h00min  - EQUIPES DE CLUBES OLÍMPICAS E 
PARALÍMPIDAS (ELIMINATÓRIA SIMPLES) E PREMIAÇÃO; 
 

 29/10 (quinta-feira) – a partir de 08h00min às 21h00min - EQUIPES DE SELEÇÕES 
ESTADUAIS OLÍMPICAS E PARALÍMPIDAS (ELIMINATÓRIA SIMPLES) E PREMIAÇÃO; 
 

 30/10 (sexta-feira) – a partir de 08h00min às 22h00min  – RANKING OLÍMPICO / CLASSES 
PARALÍMPICAS / ABERTURA OFICIAL / PREMIAÇÃO; 



 

 

 31/10 (sábado) – a partir das 08h00min às 22h00min – CLASSES PARALÍMPICAS / RANKING 
OLÍMPICO / RANKING OLÍMPICO (VETERANOS)/ PREMIAÇÃO;  
 

 01/11 (domingo) – a partir das 08h00min às 15h00min - RANKING OLÍMPICO / PREMIAÇÃO. 
 

 

7 – Observações Importantes: 

1. Lê o Regulamento de Competição 2015, disponível no site na área de eventos 
(http://www.cbtm.org.br/regulamento.aspx); 

2. Não será aceita a inscrição de atleta sem cadastro completo na CBTM, fora do prazo 
estipulado, sem o pagamento da TRA/2015, e da taxa de inscrição por meios 
diferentes que não o pagamento por meio de boleto bancário gerado pelo sistema 
CBTM Web, cumprindo determinação em vigor. 

3. Será obrigatória a apresentação da carteira de associado da CBTM referente à função 
que estiver atuando no evento com todos os campos preenchidos, inclusive foto para 
todos os participantes do evento. 

4. Será solicitado aleatoriamente pelos árbitros antes dos jogos um documento original 
de identidade do atleta; 

5. Para efetuar inscrição acesse o site da CBTM e clique no link do evento: 
http://www.cbtm.org.br; 

6. Todas as partidas serão disputadas em melhor de 05 sets de 11 pontos. 
7. Quando os atletas comparecerem com a mesma cor de camiseta, um deles deverá 

trocar por uma camiseta de outra cor. Caso os dois não queiram trocar, será decidido 
por sorteio realizado pelo árbitro principal da partida quem deverá trocar de camiseta. 
Se o perdedor não tiver outra camiseta, este perderá a partida por Wx0. 

8. PENALIDADES, previstas no Regulamento de Competição: 

Capítulo XIV - DA DISCIPLINA EM GERAL 

Artigo 27- A postura de dirigentes e atletas, mesmo em situações adversas, deverá concorrer 

de forma permanente para o brilho das competições e para a manutenção do bom nome do 

Tênis de Mesa. 

# - 1 Será Considerado como falta disciplinar e passível de punição, o atleta que apresentar 

para competir, seja por equipe, dupla ou individual sem que esteja usando o uniforme oficial 

da entidade a qual representa. O atleta que se apresentar para competir em eventos 

individuais sem o uniforme conforme o Regulamento para competir será eliminado, 

automaticamente. 

# - 2 A ausência do atleta no podium de premiação, ou presente, porém sem uniforme 

implicará na perda dos pontos do atleta no Ranking Nacional, além de uma multa no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais).  

 Com relação à falta do atleta ao pódio, só será aceita justificativa médica, devendo ser 

apresentado o atestado médico (original) para ser analisado pelo o comitê executivo da 

CBTM. O atleta não deverá portar ou carregar mochilas, bolsas ou qualquer invólucro no 

momento da premiação. Não serão aceitos representantes nas cerimônias de premiação. As 

autoridades convidadas para fazer a premiação deverão estar vestidas com trajes Social e/ou 

Esporte Fino. 

# - 3 Na falta injustificada de um atleta, dupla ou equipe para jogar em duas partidas (WxO), 

os mesmos deverão ser punidos com a desclassificação da Competição e seus resultados 

anteriores tornar-se-ão nulos. 

http://www.cbtm.org.br/


 

# - 4 A desqualificação de um atleta nos eventos da CBTM será possível em quatro casos: 

1- WxO por não comparecimento. 

2- Mal comportamento. 

3- Problemas com o Anti-dopping - negar-se a fazer o exame, fraudes, 

4- Troca de raquete visando ludibriar o controle de Raquetes. 

Nos casos 1, 2 e 4 a desqualificação é de competência direta do Árbitro Geral. No caso 3 é de 

competência do Controle de antidoping que passará então a informação ao Árbitro Geral e 

este fará a desqualificação. 

5- Cada Clube deverá enviar um representante (atleta/técnico/dirigente) no desfile da 

Abertura Oficial do Evento, caso não envie o clube poderá ser multado no valor mínimo de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

8 – Considerações Finais: 

1. Tendo em vista inúmeras tentativas infrutíferas de organização de pacotes para 
hospedagem, alimentação e transporte interno, a CBTM deixa claro que não fará 
indicação de hotel para os atletas Olímpicos ou Paraolímpicos, assim como locais de 
alimentação, meios de transporte interno e transfers do aeroporto/rodoviária para 
hotel/ginásio de jogos nos municípios sedes de eventos. 

2. Em situações especiais e sempre quando os valores e qualidade dos mesmos forem 
adequados a nossa realidade, a CBTM poderá fazer tais indicações e isto fará parte 
da circular de informações da competição em tela.   

3. Enfatizamos que nosso principal compromisso é proporcionar aos atletas as 
melhores condições de jogo possível, sendo que a parte de hospitalidade e 
transporte é obrigação dos clubes aos quais os atletas e treinadores são vinculados.     

4. Fica claro, desde já, que ao efetuar as inscrições no evento em tela, o atleta ou 
treinador tem ciência do fato acima e assume total e irrestrita responsabilidade para 
arranjar os meios adequados de hospedagem, alimentação e transporte interno. 
 
 
 

Liderança de Eventos da CBTM 

 

 


