
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40º CAMPEONATO BRASILEIRO DE TÊNIS DE MESA 
 

Florianópolis/São José – SC 13 a 20 de dezembro de 2009 
 

 
A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa convida os atletas e técnicos de tênis de 
mesa a participarem do 40 º Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa 
 
Organização:  CBTM - Confederação Brasileira de Tênis de Mesa  
 
Coordenação:  Gustavo Costa  
Tel.: (21) 2579-0650 – Ramal 105  
Fax: (21) 2286-8143  
E-mail: gustavo@cbtm.org.br  
 
Local: Arena Multiso São José – SC 
 Rua Dr. Constancio Krummel, s/n 
 Praia Comprida, São José - SC  
  
Competições:  RANKING: Categorias PRÉ-MIRIM ao VETERANOS  
RATING: Níveis A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N e O  
CLASSES: 1 a 10 – Masculino e Feminino 
SELEÇÕES: individual e duplas 
 
Inscrições:  A partir de 14 de outubro de 2009 até 20 de novembro de 2009 
  Prazo para reclamações é de 48h após o termino das inscrições. 
 
Obs.: No torneio de seleções/clubes e seleções/estados, somente será aceito 1 
inscrição e equipe por clube/estado, tal decisão se dá afim de evitar um excesso de 
inscritos no evento,  prejudicando a logística operacional do evento no que diz 
respeito a hora do termino da dia/competição. 
 
 
Infra-estrutura:  24 mesas de jogo Tibhar 28mm , 600 lux iluminação  
 
Condições de participação: 
 
Fazer  cumprir  o  Art.  13  do  Capítulo  VII  -  DA  INSCRIÇÃO  E  PARTICIPAÇÃO  
DOS ASSOCIADOS do Regulamento Geral de Competições, a seguir:  
  
1.  Situação cadastral atualizada até a data da inscrição;  
2.  TRA paga até a data da inscrição;  



3.  Pagamento  da  inscrição,  conforme  tabela  abaixo  aprovada  em  Assembléia    
Geral  e publica no site Institucional  
 
 
 
 
Taxas:  
 

• Equipes de Clubes  R$ 60,00  
• Equipes de Seleções  R$ 60,00  
• Classe        R$ 80,00  
• Rating        R$ 80,00  
• Ranking      R$ 80,00  
• Ranking + Rating  R$ 120,00  
 

4.  Apresentação da carteira de associado da CBTM;  
5.  Apresentação do documento de identidade original quando solicitado;  
6.  Uniforme de acordo com o regulamento vigor. Segue abaixo o trecho especifico: 
 
§ 1 - Estar uniformizado com short, tênis e camisa conforme definido pelo Regulamento 
da ITTF. 
 
§ 2 - Ter o seu nome (primeiro e ultimo nome) na parte de trás da camisa (exceto atletas 
cadeirantes que deverão ter a identificação na parte de trás do assento da cadeira). O 
tipo de letras deverá ser cheio ("bold") medindo o mínimo de 5 (cinco) centímetros de 
altura e com a largura variando de 2 (dois) a 5 (cinco) centímetros. A cor das letras 
deverá ser clara, caso a camisa seja de tom escuro e de cor escura caso a camisa tenha 
o tom claro, de forma a ficar visível para todas as pessoas presentes no ginásio. 
 
§ 3 - Na competição de seleções estaduais, ter o logotipo ou a sigla da Federação na 
parte frontal (em qualquer um dos lados). 

 
§ 4 - Nas competições de equipes de clubes e individuais (olímpico e paraolímpico), ter 
logotipo ou a sigla do clube/associação estudantil na parte frontal da camisa (em 
qualquer um dos lados). 
 
§ 5 - Todos os nomes, siglas ou logotipos a que ele pertence deverão ser fixados através 
de silk screen ou bordado diretamente na camisa, não podendo ter nenhum tipo de 
material entre a escrita e o tecido da camiseta. 
  
X - O técnico para participar dos eventos e atuar como tal deve comparecer uniformizado 
de calça de agasalho ou short e camiseta ou ainda a parte de cima do agasalho, todos 
identificando o clube ou associação estudantil pelo qual é filiado, não podendo ser da 
cor da bola que será usada no evento. No caso de competições entre Federações, 
identificando a Federação a qual pertence. Um técnico poderá somente atuar orientando 
apenas os atletas do clube ou associação estudantil que é filiado. O tipo de letras deverá 
ser cheio ("bold") medindo o mínimo de 5 (cinco) centímetros de altura e com a largura 
variando de 2 (dois) a 5 (cinco) centímetros. A cor das letras deverá ser clara, caso a 
camisa seja de tom escuro e de cor escura caso a camisa tenha o tom claro, de forma a 
ficar visível para todas as pessoas presentes no ginásio. 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Condições de Participação Técnicos:  
  
1.  Situação cadastral atualizada até a data da inscrição;  
2.  TRA paga até a data da inscrição;  
3.  Isento de pagamento de inscrição;  
4.  Apresentação da carteira de associado da CBTM;  
5.  Apresentação de documento de identidade original quando solicitado;  
6.  Registro no CREF;  
7.  Estar correto com o pagamento da anuidade do CREF;  
8.  Curso de técnico nível 1, no mínimo, certificado pela CBTM;  
9.  Uniforme do clube de acordo com regulamento em vigor.  
  
Condições de Participação Acompanhantes:  
  
1.  Situação cadastral atualizada até a data da inscrição;  
2.  TRA paga até a data da inscrição;  
3.  Isento de pagamento de inscrição;  
4.  Apresentação da carteira de associado da CBTM;  
5.  Apresentação de documento de identidade original quando solicitado;  
  
Não será aceita a inscrição de atleta sem cadastro completo na CBTM, fora do prazo 
estipulado, sem a TRA/2009 e a taxa de inscrição paga por meio diferente que não o 
boleto bancário gerado pelo sistema CBTM Web, cumprindo determinação em vigor.  
  
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.  
Será  solicitado  aleatoriamente  pelos  árbitros  antes  dos  jogos  um  documento  
original  de identidade do atleta. 
 
Cerimonial de Premiação: 
 
As premiações serão  realizadas após o  término de cada competição e os atletas 
deverão estar devidamente  uniformizados. O  não  comparecimento  implicará  em  
penalidades  de  acordo  com regulamento em vigor. Não serão aceitos representantes 
no pódio. Somente os acompanhantes que estiverem devidamente  inscritos no evento  
terão acesso ao pódio do evento para assistir a premiação e tirar fotos. 
 
Programação:  
  
12/12 – 14h às 17h – Classificação Funcional  
13/12 – a partir de 12h – Classes Paraolimpico  
14/12 – a partir de 08h – Seleções Estaduais  
15/12 – a partir de 08h – Seleções Clubes  
16/12 – a partir de 08h – RATING 
17/12 – a partir de 08h até as 13h – RATING  
17/12 – a partir de 13h – RANKING 
18/12 – a partir de 08h – RANKING 
19/12 – Day Off 
20/12 – a partir de 08h – Semifinais e final RANKING 
 
 
 



Classificação Funcional: 
 
Os exames de classificação funcional serão realizados dia 12 de dezembro de 14:00 às 
17:00h na Arena Multiuso. 
  
São exigências aos atletas para a realização dos exames:  
  

• Apresentar laudos e exames.   
• Vestir-se adequadamente para avaliação (short ou sunga para os homens e 

short e top/biquíni para mulheres)  
• Portar a  raquete e qualquer equipamento utilizado para  jogar  (cadeira de  

rodas, prótese, órtese, muletas, faixas, etc.)   
• Apresentar o Cartão de Classificação  Funcional Nacional  ou  Internacional  

em  casos  de reavaliação  
  
Será permitida a presença apenas do técnico ou acompanhante durante o exame de 
avaliação. 
 
 
Observações:  
   
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  terá que utilizar uma camiseta 
adquirida  junto a Comissão Organizadora no valor de R$ 50,00.  
  
Todas as partidas serão disputadas em melhor de 05 sets de 11 pontos. 
 
 
Cursos extra-competição oferecidos: 
 

• Curso de classificador funcional: 10 a 12 de dezembro, classificadora 
Norma Patino (México) – o curso terá sua parte pratica aplicada na classificação 
funcional dos participantes do torneio de classes do campeonato brasileiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gustavo Costa 
Líder de Eventos 


