
 
 

COPA BRASIL 
                                SUL SUDESTE I 

Marília – SP 08 a 11 de abril de 2010 

A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa convida os atletas e técnicos de tênis de mesa a 
participarem da Copa Brasil Sul Sudeste I - Marília - SP 

Organização: CBTM - Confederação Brasileira de Tênis de Mesa 
Tel.: (21) 2579-0650 
Fax: (21) 2286-8143 
E-mail: eventos@cbtm.org.br 

Coordenação: Edir Oliveira 
Tel.: (21) 2579-0650 – Ramal 105 
Fax: (21) 2286-8143 
E-mail: edir@cbtm.org.br 

Local: Ginásio do Colégio Criativo 
Avenida das Esmeraldas s/n próximo a nova rodoviária de Marília 
Marília - SP 
 

Competições: RANKING: Categorias PRÉ-MIRIM ao VETERANOS OLIMPICO E 
PARAOLÍMPICO – CADEIRANTES E ANDANTES 
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 

Inscrições: 

Reclamações: 

22 de fevereiro até 18 de março de 2010. 

O prazo para reclamações referentes a erros na inscrição é de 48 horas após o 
término de prazo de inscrições. 

Mesas: Tibhar 28mm – Azul 
Bolas:Tibhar 3*** 

Equipamentos: 



CIRCUITO COPA BRASIL 

Condições de Participação Atletas: 

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: 

Individual Olímpica – Ranking ou Rating  
Individual Olímpica - Ranking e Rating 
Individual Paraolímpica - Ranking 
Individual Paraolímpica - Classe 
 

R$ 60,00 
R$ 100,00 
R$ 50,00 
R$50,00 

 
4. Apresentação da carteira de associado da CBTM; 
5. Apresentação do documento de identidade original quando solicitado; 
6. Uniforme do clube de acordo com regulamento em vigor. 

Condições de Participação Técnicos: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Situação cadastral atualizada até a data da inscrição; 
TRA paga até a data da inscrição; 
Isento de pagamento de inscrição; 
Apresentação da carteira de associado da CBTM; 
Apresentação de documento de identidade original quando solicitado; 
Registro no CREF; 
Estar correto com o pagamento da anuidade do CREF; 
Curso de técnico nível 1, no mínimo, certificado pela CBTM; 
Uniforme do clube de acordo com regulamento em vigor. 

Condições de Participação Acompanhantes : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Situação cadastral atualizada até a data da inscrição; 
TRA paga até a data da inscrição; 
Isento de pagamento de inscrição; 
Apresentação da carteira de associado da CBTM; 
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 o pagamento da TRA/2010, 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. 

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. 

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

08/04 – a partir de 08 as 21:00h - RATING OLÍMPICO 
09/04 – a partir de 08 as 12:00h - RATING OLÍMPICO  
09/04 – a partir de 14 as 21:00h - RANKING OLÍMPICO E PARAOLÍMPICO 
10/04 – a partir de 08 as 12:00h - CLASSES PARAOLÍMPICO 
10/04 – a partir de 08 as 12:00h - RANKING OLÍMPICO 
10/04 – a partir de 14 as 21:00h - RANKING OLÍMPICO 
11/04 – a partir de 08 as 18:00h - RANKING OLÍMPICO 

Classificação Funcional: 

Haverá um classificador a disposição dos clubes/atletas durante o evento paraolímpico para ratificar 
as avaliações dos classificadores regionais e para realizar exames de classificação para o próximo 
evento. 

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 ou 
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$ 60,00. 

Todas as partidas serão disputadas em melhor de 05 sets de 11 pontos. 

                      Edir Oliveira 
                Líder de Eventos 


