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REGULAMENTO 

GERAL DE COMPETIÇÕES 
2015 

 
  

 
 

Capítulo I 
 DOS CAMPEONATOS E SEUS FINS 

Art.1 - Todos os certames de âmbito interestadual, estadual e intermunicipal, que ocorrerem dentro do Estado de 
Pernambuco os direitos de direção e organização pertencem integralmente à Federação Pernambucana de Tênis de 
Mesa (FPETM), e devem ter por finalidade principal o congraçamento das entidades e ainda a aferição técnico-
disciplinar de todos aqueles que praticam o Tênis de Mesa, visando o interesse geral pela sua divulgação. 

 
 

Capítulo II 
 DA ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS 

Art.2 - As competições interestaduais serão organizadas e dirigidas pela FPETM, podendo esta entidade, a seu inteiro 
critério, reservar ou não a coordenação dos eventos para seus filiados.  
 
l - Em todos os eventos estaduais serão observadas na íntegra as regras oficiais vigentes, aprovadas e emitidas pela 
Federação Internacional de Tênis de Mesa - ITTF, bem como toda a disposição contida no presente Regulamento 
Geral.  
 
II – Cabe a FPETM organizar os seguintes eventos: 
 

1. 4ª Copa de Interestadual de Tênis de Mesa de Pernambuco; 
 

2. Campeonato Pernambucano Individual por Categorias (Ranking) – Do Pré-mirim ao Veterano 60  – 
Realizado em 4 etapas; 
 

3. Campeonato Pernambucano Individual por Divisão – Realizado em 4 etapas; 
 

4. Campeonato Pernambucano por Equipes (Por Divisão e Categoria); 
 

5. Campeonato Pernambucano de Duplas (Por Divisão e Categoria); 
 

6. Campeonato Pernambucano Escolar /Universitário em 3 etapas; 
 

7. Torneio de Encerramento – Top 4 para todas as  categorias do Ranking e o Rating A  
 
 

8. Outros Eventos: 
a) Torneios Universitários 
b) Festivais Escolares; 
c) Torneios Empresariais. 

 
 

 
Capítulo III 

DA DIREÇÃO TÉCNICA 
Art.3 - Os certames pernambucanos listados no artigo segundo serão organizado pela Coordenação de Eventos da 
FPETM, que cuidará de todos os aspectos administrativos e técnicos, podendo terceirizar algumas ações quando 
assim lhe convier. 
  
Art.4 - Compete a FPETM: 
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I – Sempre que possível respeitar as datas designadas para as competições e que constam do Calendário Oficial da 
entidade; 
 
II - Examinar e aprovar ou não os pedidos de participação das filiadas, verificando se as suas situações jurídica, 
financeira e administrativa encontram-se devidamente em dia; 
 
III - Elaborar a programação geral dos jogos; 
 
IV - Preparar os auxílios visuais necessários aos participantes e públicos em geral. 

 
 
 

Capítulo IV 
DO ÁRBITRO GERAL 

Art.5 - Os eventos oficiais no que se referem aos aspectos da arbitragem e da programação dos jogos, terão a direção 
e o controle de um Árbitro Geral, indicado pela FPETM, devendo a escolha recair sobre pessoa de reconhecida 
competência e de comprovada idoneidade.   
 
Art.6 - O Árbitro Geral será responsável pelo cumprimento, na íntegra, das disposições contidas neste Regulamento 
Geral, no Estatuto da FPETM, nas Regras e Regulamentos da ITTF nos casos em que tal se faça necessário; 
 
Art.7 – Sua atribuições estão descriminadas no Regulamento do Quadro de Arbitragem da FPETM 
  
Art.8 - As decisões do Árbitro Geral nos casos de interpretação das regras serão irrevogáveis. As decisões na área 
técnica só poderão sofrer alteração por instrução do Coordenador de Eventos ou do Comitê Executivo da FPETM.  

 
 
 

Capítulo V 
DO COORDENADOR DE EVENTOS 

Art.9 - É da competência do Coordenador de Eventos: 
I - Examinar previamente o local das provas, verificando mesas, redes, suportes, separadores, piso, espaços, 
iluminação, vestiários, etc, sugerindo as modificações que se fizerem necessárias; 
 
II - Constituir as diversas Comissões Técnicas e Administrativas que funcionarão durante os eventos; 
 
III - Não permitir alterações de qualquer natureza ao presente Regulamento Geral; 
 
IV - Superintender o andamento do evento, reportando a FPETM, imediatamente após o término deste, sobre o 
aspecto técnico e disciplinar, relacionando os resultados finais dos certames em relatório padronizado, detalhando as 
ocorrências havidas e sugerindo medidas que possam sanar, para o futuro, as falhas porventura acontecidas. 
 
V – No link do evento a Federação deverá disponibilizar a relação das borrachas permitidas pela ITTF. 

 
 
 

Capítulo VI 
DA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ASSOCIADOS  

Art.10 - A FPETM notificará as entidades filiadas, através do seu site ou envio de e-mail aos 
Ligas/Clubes/Associações, sobre as datas dos eventos, a abertura e o término das inscrições. 
  
Art.11 - As condições para inscrição dos associados são: 
I – As inscrições poderão ser feitas pelo site da CBTM ou através de email, conforme orientação no edital do 
evento.  
 
II – O pagamento da inscrição é de responsabilidade do Clube e sua forma de pagamentos será definida na 
Circular do Evento.  
 
III – Não participará dos eventos a(s) entidade(s) filiada(s) ou qualquer membro da mesma que não estiver em dia 
com as situações jurídica, financeira ou administrativa com a FPETM ou com CBTM. 
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IV - Os atletas inscritos pelas filiadas em todas as competições devem estar rigorosamente em dia com o pagamento 
da TRA (Taxa de Registro Anual) da CBTM e da FPETM. 
 
V - É condição para o atleta participar: 
a) Estar uniformizado: camisa, short, tênis e meias; 
b) Ter o logotipo do clube ou sigla na sua camiseta;  
c) O atleta que não se apresentar devidamente uniformizado será obrigado a utilizar um colete fornecido pela 
Federação. 
 
VI – Os clubes devem ficar atentos aos prazos estipulados no edital, para efetuar reclamações e correção, a ordem de 
publicação será: Relação de Inscritos; Distribuição em Chaves, Programação dos Jogos. A premiação ocorrerá logo 
após o jogo final, na mesa onde ocorreu, com os atletas devidamente uniformizados. 
 
VII – Atletas femininas podem participar o da competição do Rating Masculino. 
 
VIII – Os atletas do Rating podem participar de sua categoria ou uma acima. 
 
Art.12 – A FPETM será responsável pela convocação do quadro de arbitragem para atuar nos eventos. Os árbitros 
deverão ter certificado de arbitragem de curso aprovado pela FPETM ou CBTM. 
  
Art.13 – O Atleta será considerado inscrito no evento, no momento em que seu nome sair na relação de 
inscritos e após a publicação dos grupos não poderá mais cancelar sua inscrição. 
  
Art.14 - A FPETM não devolverá em hipótese alguma o valor das inscrições após a divulgação do nome do 
associado nos grupos.  

 
 
 

Capítulo VII 
DAS COMPETIÇÕES INDIVIDUAIS 

Art.15 – A Federação organizará os seguintes eventos em 2015: 
 
1) 4º Aberto Interestadual Paralímpico e Olímpico de Pernambuco; 

 
2) Campeonato Individual será dividido em: 

 

 Quatro Etapas do Ranking (Categorias) + Top 4 – Sempre que possível terá a seguinte 
programação: 
 

MANHÃ 
 

Do PRÉ-MIRIM AO VETERANO 60 
 

 

 Quatro Etapas do Rating (Nível Técnico) + Top 4 (Rating A) - Sempre que possível terá a seguinte 
programação: 
 

MANHÃ / TARDE 

 
Do RATING A ao F 

 

3) Torneio de encerramento – Top 4 / Top 4 

 Top 4 - Competição Individual com quatro melhores atletas classificados em cada categoria do 

Ranking. 

 Top 4 – Competição Individual com os quatro melhores atletas do Rating A no ano de 2015. 
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4) Torneio Escolar – Com a seguinte disposição:      
 

CATEGORIA IDADE NASCIDO EM: 

ESCOLAR 1 ATÉ 11 ANOS APÓS 2004 (Inclusive) 

ESCOLAR 2 DE 12 A 14 ANOS 2001 – 2002 - 2003 

ESCOLAR 3 DE 15 A 17 ANOS  1998 - 1999 – 2000 

ADULTO/UNIVERSITÁRIOS ACIMA DE 18 ANOS ANTES DE 1997 (Inclusive) 

 
I - Os atletas serão alocados em cada divisão (Rating A, B, C, D, E e F) conforme os pontos que possuem no Rating 
Estadual ou em cada Categoria (Pré-mirim ao Veterano 60) conforme a data de nascimento, não cabendo recursos 
quanto a estas alocações. A FPETM reserva-se o direito de remanejar qualquer atleta de categoria, desde que seja 
constatada alguma irregularidade. 
 
II - A FPETM divulgará a lista do Rating Geral Pernambucano, até CINCO dias ÚTEIS após o evento. 
 
III - Os Campeões Pernambucanos Individuais serão os atletas que obtiverem mais pontos no somatório das Etapas: 

 Campeão Individual Masculino – Será o Campeão do Rating A Masculino. 

 Campeão Individual Feminino – Será o Campeão do Rating A Feminino. 

 Campeão das Categorias - Do Pré-mirim ao Veterano 60. 

 Campeão Escolar/Universitários. 
 

Observação:  
a. Participação: o atleta precisa ter participado de pelo menos três Etapas, para ser considerado 

campeão; 
b. O atleta concorrerá na sua Categoria, caso seja remanejado para outra categoria em virtude 

marcará pontos na sua categoria; 
 
 

IV - Critério de desempate: 

 Melhor colocação no Rating Geral Estadual; (caso persista ainda o empate). 

 O atleta mais velho será o Campeão.       
 

V – Na competição de Rating (Divisão/Nível técnico) o atleta poderá participar somente em UMA DIVISÃO 
(Rating) que poderá ser a sua ou uma acima. 
 
VI – Na competição de Ranking (Categoria/faixa etária) o atleta poderá participar somente em UMA categoria.   
 
VII – Fica estabelecido que nos eventos organizados pela FPETM, atletas de outros estados podem participar das 
competições, contudo não marcarão pontos nas etapas, não fazendo jus aos títulos do item III do Art. 15. 
 

 A diretoria técnica da FPETM definirá a pontuação inicial do atleta (de outro estado), para fins composição dos 
grupos; 
 

VIII – Tabela de pontos a ser utilizada para fins de cálculos dos Campeões das Categorias do Ranking Pernambucano  
e Torneio Escolar/Universitários, será a seguinte. 
 

 1ª a 4ª  
ETAPA DO RANKING /ESCOLAR 

TORNEIO DE 
ENCERRAMENTO 

COLOCAÇÃO PONTOS PONTOS 

1º 1200 1800 

2º 800 1200 

3º(2) 500 750 

5º(4) 300 450 
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Art.16 – O atleta tem direito a um intervalo de descanso de até cinco minutos entre duas partidas, contudo o 
Coordenador Geral do Evento ou na sua ausência o Árbitro Geral ou em último caso a mesa de controle poderá 
aumentar em até mais dez minutos. 
 
Art.17 - As filiadas participantes deverão observar os seguintes limites de idade, completados ou a completar até o dia 
31 de dezembro, para efetuar as inscrições no Ranking. 
 
 

CATEGORIA IDADE NASCIDOS 

Pré-Mirim Até 11 anos Até 2004 

Mirim 12 e 13 anos 2003 a 2002 

Infantil 14 e 15 anos 2001 a 2000 

Juvenil 16 a 18 anos 1999 a 1997 

Juventude 19 a 21 anos 1996 a 1994 

Adulto 22 a 29 anos 1993 a 1986 

Sênior / Lady 30 a 39 anos 1985 a 1976 

Veterano 40 40 a 49 anos 1975 a 1966 

Veterano 50 50 a 59 anos 1965 a 1956 

Veterano 60 60 ou mais Antes de 1955 
 
 
Parágrafo Único - O Rating Pernambucano é uma maneira de qualificar o atleta de acordo com o seu nível técnico, e 
deverá obedecer aos seguintes critérios: 
I - O técnico do atleta definirá seu Rating, após sua participação poderá ser modificado de acordo com a avaliação da 
Diretoria Técnica. 
II - O atleta sem pontuação a Diretoria Técnica atribuirá uma pontuação inicial; 
III - A quantidade de pontos que um determinado jogador perde ou ganha irá variar de acordo com a tabela abaixo: 
 
 

 
VITÓRIAS ESPERADAS 

 

 
VITÓRIAS E DERROTAS INESPERADAS 

 Vencedor Perdedor  Vencedor Perdedor 

750 ou + 1 0 500 ou + 30 22 

500 a 749 2 0 400 a 499 26 20 

400 a 499 3 1 300 a 399 23 18 

300 a 399 4 2 200 a 299 20 16 

200 a 299 5 3 150 a 199 18 14 

150 a 199 6 4 100 a 149 16 12 

100 a 149 7 5 50 a 99 14 11 

50 a 99 8 6 25 a 49 12 10 

25 a 49 9 7 0 a 24 11 09 

0 a 24 10 8    

  

            a) Coluna () indica a diferença de pontos entre os dois jogadores; 
 b) Vitórias Esperas – vitória do atleta com melhor classificação no Ranking; 
 c)Vitórias e Derrotas Inesperadas – refere-se à vitória do jogador com menos pontos no Ranking ou derrota do 
jogador com mais pontos no Ranking. 
 
IV – Peso das Competições 

 Rating – Peso 1,5 

 Ranking – Peso 1,2 

 Competição de Clubes Peso – 1 (Observação: o atleta marcará pontos em um Rating). 
a pontuação mínima na última divisão. 
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V - Os critérios de ascensão e rebaixamento obedecerão à seguinte tabela: 

 
Masculino 

 

 
Feminino 

1ª Divisão – RATING A - 12 atletas 
  

1ª Divisão – RATING A  
  

2ª Divisão – RATING B - 16 atletas 
  

2ª Divisão – RATING B  
  

3ª Divisão – RATING C - 16 atletas 
  

 

4ª Divisão – RATING D - 16 atletas 
 

 

5ª Divisão – RATING E - demais atletas 
  

 

5ª Divisão – RATING F  
 INICIAÇÃO (PRÉ-MIRIM AO INFANTIL) – Conforme indicação 

 

 
Observação: A Diretoria Técnica da FPeTM, pode a qualquer momento alterar o  número de atletas em cada Divisão, 
assim como criar novas divisões. 
 
VII - O atleta que deixar de participar dos eventos promovidos pela Federação durante seis meses deixará de ocupar 
posição no Rating Geral e passará para uma relação de atletas ausentes. 
 
VIII - O Rating Geral válido para formação das chaves será o dia anterior ao prazo para o término das inscrições. 
 
IX - Cada Clube, Associação ou Entidades filiadas poderão enviar a FPETM o resultado de até duas competições 
interna anualmente para fins de computo no RATING GERAL PERNAMBUCANO, conforme tabela acima, contudo o 
atleta marcará ponto em apenas uma categoria. 
 
X - Os Clubes, Associação, ou Entidades filiadas têm um prazo de cinco dias, a contar da realização da competição, 
para enviar a FPETM os resultados. Caso não seja enviado no prazo os resultados não serão computados. 
 
 

 
Capítulo VIII 

AS COMPETIÇÕES POR EQUIPES E DUPLAS 
Art.18 – As provas serão: 

 Uma Competição de Equipes denominadas por Campeonato Pernambucano de Equipes 
(Divisão/Categoria).  

 Uma Competição de Duplas denominadas por Campeonato Pernambucano de Duplas 
(Divisão/Categoria). 
 

I – O Campeonato Pernambucano de Equipes poderá ser disputado no sistema de eliminatória simples  
(exceto a 1ª Divisão) , obedecendo ao seguinte: 

 O sistema CORBILLON (A x X, B x Y, Dupla x Dupla, A x Y, B x X) será utilizado para a Cartegoria 
feminina e mista. 
 

II – A distribuição nos grupos será levada em consideração à média dos pontos do Rating Geral dos atletas inscritos. 
Em caso de empate, o critério será a equipe que tenha o atleta com melhor pontuação no Rating Geral, 
permanecendo o empate será a equipe que tiver o atleta mais velho. 
 
Art.19 – A Competição por Equipes da 1ª Divisão será disputada em Grupos, conforme abaixo: 
 

 Cada Clube poderá Inscrever até duas Equipes (A/B); 

 Caso o Clube inscreva duas equipes, os atletas que jogarem por uma equipe não poderá participar da 
outra; 
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 Pontos da fase de Grupo 
 Vitória por 3x0 – 3 pontos; 
 Vitória por 3x1 – 2 pontos; 
 Vitória por 3x2 – 1 ponto. 

 Critérios de desempate na fase de Grupo/Fase Eliminatória: 
 Confronto direto; 
 Saldo dos Resultados 
 Saldo dos Set´s; 
 Saldo de Pontos; 
 Sorteio.                                       

                      
 Art.20 – Teremos equipes masculinas e femininas. As atletas femininas poderão compor as equipes masculinas. 
 
Art.21 – A Federação poderá limitar o número de equipes por clube. O atleta só poderá fazer parte de uma equipe, 
exceto as atletas femininas. No Campeonato de Duplas os atletas poderão participar da equipe Mista.  
 

Capítulo IX 
DO SISTEMA DE COMPETIÇÃO  

 

Art. 22 – Alocação nos grupos/chaves obedecera aos seguintes critérios: 

I - Os grupos de atletas serão formados com base na adaptação do método "Snake System" (Sistema Cobra) usado 

pela Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF), cujas tabelas de emparceiramento, classificando-se um ou 

dois atletas de cada grupo poderão ser alocados em qualquer número de grupos, utilizando-se de byes quando 

necessário, conforme o Diretor Técnico do evento. 

 

II - Os emparceiramentos dos grupos de cada categoria acima descritos somente serão alterados caso seja 

necessário observar a obrigatória equitatividade relativa à distribuição dos jogadores em cada grupo, a partir do 3º 

atleta do Grupo. 

 
III - A composição dos grupos será feita com o número mínimo de dois e no máximo de cinco atletas, caso ocorra o 
número de inscrição suficiente, o(s) atleta(s) será(ao) remanejado(s) para a categoria imediatamente acima no caso 
do pré-mirim até o Juventude e a categoria imediatamente abaixo neste caso do veterano 60 até Sênior. Neste caso o 
atleta ganhará a pontuação máxima (Ranking) na sua categoria. Caso só tenha dois atletas inscritos numa categoria 
ambos passarão para a categoria imediatamente acima ou abaixo, conforme explicado anteriormente, caso não 
fiquem na mesma chave farão um jogo extra, para determinar o vencedor da sua categoria.  

IV - Na fase semifinal os perdedores serão considerados, ambos, como 3
o
 lugares . 

V - A pontuação usada para confecção dos grupos dos jogos será o Rating Geral, mais atualizado. 
 
VI - O atleta só será desclassificado da competição por W.O. quando: 

 Após o primeiro W.O. quando estiver na fase de eliminatória simples; 

 Após o segundo W.O. na fase de grupos (Observação: caso o atleta esteja num grupo com mais 
um atleta caso venha levar um W.O., não será eliminado); 

 Jogos da primeira rodada: Após ter transcorrido 20 minutos do início da 1ª rodada; 

 Nos demais Jogos: No horário previsto na Programação da Competição. 
         

VII - Os confrontos serão disputados em melhor de 3 (três) set’s de 11(onze) pontos. 
 
IX - Critérios de desempate: 
§1º - Os empates porventura ocorridos entre três ou mais atletas ou equipes em quaisquer colocações na primeira 
etapa serão decididos pela apuração dos resultados obtidos somente entre as representações empatadas, utilizando-
se, para tanto, a seguinte fórmula:  
                           partidas pró 
                       ------------------------------ 
                  partidas pró + partidas contra 
 
§2º - Perdurando o empate, usar-se-á o mesmo critério em relação aos "sets" e/ou pontos, nesta ordem; 
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§3º - Se os empates registrarem-se apenas entre duas representações nos grupos desta fase, em quaisquer 
colocações, a decisão dar-se-á com base no resultado do confronto direto entre as referidas representações; 
 
§4º - Idêntica sistemática será adotada no critério de desempate para as competições individuais, substituindo-se os 
termos equipe pela palavra atleta. O esquema de desempate acima descrito é válido para todas as competições da 
FPETM constantes deste Regulamento Geral. 
 
Art. 23 – A competição por faixa etária – Ranking, teremos as seguintes categorias: 
I – Pré-mirim, Mirim, Infantil, Juvenil, Juventude, Adulto, Sênior/Lady, Veterano 40, Veterano 50 e Veterano 60 e 
Absoluto 
 
II - Na composição das chaves dos grupos na competição de Ranking ou Rating, será levada em consideração a 
pontuação do Rating Geral Pernambucano.  
 
III – Os atletas competirão dentro da sua faixa etária (exceto os atletas do Pré-Mirim ao Juvenil  que poderão competir 
na sua categoria e uma acima, contudo os pontos obtidos na categoria acima não valerão para o Ranking 2013 e nem 
para o Rating Geral), entretanto quando tivermos um ou dois atleta(s) inscrito(s) numa categoria, passara(ão) para a 
categoria imediatamente acima ou abaixo e os pontos ganhos serão computados na categoria de origem..   

 
 

Capítulo X 
DA OUTORGA DE PRÊMIOS  

Art.24 - Os prêmios concedidos às entidades filiadas, bem como aos atletas, serão de inteira responsabilidade das 
entidades promotoras dos certames estaduais.  
I - Será de responsabilidade da FPETM a aquisição das medalhas e troféus destinados aos atletas.   
II - A destinação dos prêmios, cuja posse é definitiva, deverá obedecer ao disposto abaixo:   
 

COMPETIÇÕES POR 
EQUIPES 

COMPETIÇÕES POR  
DUPLAS 

COMPETIÇÕES 
 DE RATING 

COMPETIÇÕES DE 
RANKING  

1º lugar 1º lugar 1º lugar 1º lugar 

Medalhas para os atletas. 
Troféu para o Clube. 

Medalhas para os atletas. 
 

Medalhas para os atletas. 
 

Medalhas para os atletas. 

2º lugar 2º lugar 2º lugar 2º lugar 

Medalhas para os atletas 
 

Medalhas para os atletas 
 

Medalhas para os atletas. 
 

Medalhas para os atletas. 

 3º lugar 3º lugar 3º lugar 

 Medalhas para os atletas. Medalhas para os atletas. Medalhas para os atletas. 

   
III - A FPETM poderá destinar além das premiações acima, prêmios extras como dinheiro, isenção em inscrição, 
material esportivo, camisas ou brindes, em algumas ou todas as etapas no Rating/Ranking.  

 
Capítulo XI 

DA DISCIPLINA EM GERAL 
Art.25 - 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. 
I - A ausência do atleta no podium de premiação, ou presente, porém sem uniforme implicará na perda da premiação. 
O atleta não deverá portar ou carregar mochilas, bolsas ou qualquer invólucro no momento da premiação. 

 
 

Capítulo XII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art.26 - Casos omissos a este regulamento serão resolvidos, analisados e estudados pelo Comitê Executivo da 
FPETM. 
  
Art.27 - As disposições contidas neste Regulamento Geral de Competições entram em vigor no dia da sua publicação. 
 
Art.28 - Revogam-se todos os Regulamentos anteriores referentes à matéria. 
 
 
Recife, 

http://searchmiracle.com/text/search.php?qq=Bed
http://searchmiracle.com/text/search.php?qq=anal

