
                

 

I Aberto do Sport Club do Recife  

“Troféu Amizade (Homenagem aos dois grandes atletas e colaboradores do Tênis de Mesa 

Pernambucano há mais de 30 anos, Natália Pereira e Domingos Cardozo).” 

Associação dos Mesatenistas do Sport Club do Recife tem a honra de 

convidar a todos os Atletas, Técnicos e Dirigentes de Federações e Clubes filiados a CBTM, a 

participarem desse grande evento. 

 

REGULAMENTO GERAL: 

Finalidade do Evento: 

Art. 1º - O I Aberto do Sport Club de Tênis de Mesa tem por finalidade melhorar o nível técnico 

entre os mesatenistas através do intercâmbio entre vários estados participantes. 

 

Realização: 

Art. 2º - Federação Pernambucana de Tênis de Mesa - FPETM juntamente com a Associação dos 

Mesatenistas do Sport Club Recife com apoio da CBTM. 

Coordenação: 

Art. 3º - O evento terá como representante da CBTM o Sr. André Silva – Presidente da FPETM 

(andre.tm@oi.com.br – fone 81 8789 8228) e será Coordenado pelo Técnico Domingos Silva 

(domingostm@gmail.com – fone 81 9108 2753). 

Evento: 

Art. 4º - O I Aberto do Sport Club do Recife é uma competição aberta apenas para os atletas e 
para-atletas das Federações filiadas a CBTM. Sua realização foi autorizada pela Confederação 
Brasileira de Tênis de Mesa e os resultados serão enviados à mesma e os pontos obtidos 
creditados aos atletas. 
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Requisito: 

Art. 5º - Somente poderão participar do evento atletas, para-atletas e técnicos com a TRA 2010 da 

CBTM em dia. 

Data: 

Art. 6º - Será realizado nos dias 06 e 07 de agosto de 2010. 

Local: 

Art. 7º - Ginásio Marcelino Lopes, localizado dentro das dependências do Clube, na Av. Sport Club 

do Recife, no bairro Ilha do Leite. 

Programação: 
 
Art. 8º - A competição acontecerá da seguinte forma: 
             Dia 06 (Sexta-feira) – Jogos por Equipes – início às 14h00min. 
             Dia 06 (Sexta-feira) – Início do Rating – Início às 18h30min. 
              Dia 07 (Sábado) – Continuação do Rating às 8h00min. 
              Dia 07 (Sábado) – 09h00min Início do Para-Olímpico e do Ranking. 
 
Prazo de Inscrição: 
 
Art. 9º - As inscrições deverão ser feitas pelo site da CBTM pelos representantes dos Clubes,  
haverá link com a logomarca do I Aberto do Sport Club do Recife. O prazo para inscrição será até o 
dia 29 de julho, via boleto bancário como na Copa Brasil.  
 
 
Reclamações: 
 
Art. 10 - O prazo para reclamações referentes a erros na inscrição é de 48(quarenta e oito) horas 
após o término das inscrições. 
 
Categorias: 
 
Art. 11 - As categorias em disputa serão: 

a) Equipe Davis - Feminino: Categoria única. 
                                        Masculino: Até 16 anos, de 17 a 22 anos, Absoluto, VET 40+ e VET 50+                                                                         

b) Individual – Rating e Ranking – Masculino e Feminino. 
c) Aberto para-olimpico (Open combinado 1-5 e 6-10). 
 

Art. 12 - Cada Clube poderá inscrever o número de atletas que desejar nas disputas individuais e 
no máximo duas equipes por categoria na competição por Equipes. 
 
Art. 13 - O sistema de jogos por Equipe será o Davis, sagrando-se vencedor do confronto a equipe 
que obtiver 3(três) vitórias. A ordem dos jogos será: A x X, B x Y, Dupla, A x Y e B x X. Cada clube 
poderá inscrever até 04(quatro) atletas e mínimo de 02(dois). 
 
Art. 14 - Os jogos individuais serão disputados em melhor de cinco set’s de 11 pontos sagrando-se 
vencedor do confronto o atletas que obtiver 3(três) vitórias. 



Art. 15 - Em função do tempo o sistema de disputa na competição por Equipes será de 
eliminatória simples. O emparceiramento será em função da soma dos pontos dos Rating da 
CBTM. 
 
Art. 16º - Teremos no RATING: 

 Rating: A, B, C, D e E (masculino), A e B (feminino). 

 Rating Masculino (nível do Nordeste): Avaliação de cada Federação. 

 Rating A (melhor de cada estado ou indicado pela Federação). 

 Rating B, C e D (serão definidos pelas Federações, seguindo critérios próprios de 
avaliação coerente pelo nível da região). 

 Rating E (reservado apenas para atletas iniciantes ou com pouco tempo no esporte). 

 Rating Feminino A (melhor de cada estado ou indicado pela Federação). 

 Rating Feminino B (praticantes a mais de um ano ou indicado pela Federação). 
 

Art. 17 - Teremos no RANKING: 

 As categorias: Mirim – Infantil – Juvenil – Juventude – Absoluto B – Absoluto A - 
Sênior – Veterano 40+ - Veterano 50+ - Veterano 60 +. 

 Caso não tenha o número mínino de três atletas inscritos numa categoria, os atletas 
das categorias Mirim até o Absoluto B subirão uma categoria imediatamente acima, 
e os atletas das categorias Veterano 60+ até o Sênior descerão uma categoria 
imediatamente abaixo. 

 
Art. 18 - Na competição individual o sistema utilizado na primeira fase serão grupos, compostos de 
dois a cinco atletas por chave. Classificando-se os dois melhores para a próxima fase. Na segunda 
fase o cruzamento obedecerá ou seguirá o da CBTM. 
 
Art. 19 - A Equipe que levar W x O, será automaticamente eliminada da competição em disputa. Só 
haverá tolerância na primeira rodada de 15(quinze) minutos.  O Atleta só será eliminado após 
levar o segundo W x O. Só haverá tolerância na primeira rodada de 15(quinze) minutos. 
 
Art. 20 - Na competição por Equipes os atletas deverão ser do mesmo Clube e, deverão respeitar 
as normas da CBTM com relação aos uniformes. 

 
Art. 21 - A formação das chaves será de acordo com o número de inscritos respeitando o Rating 
nacional da CBTM, procurando-se evitar, se possível, atletas do mesmo clube no grupo. 
 
Equipamentos: 
 
Art. 22 – Será utilizado:  

A) 10(dez) Mesas Hobby 25 mm ou 30 mm. 
B) Bolas Tibhar branca três estrelas. 
C) 10(dez) placares Tibhar.                 

 
Premiação: 
 
Art. 23 - As premiações serão concedidas obedecendo aos seguintes critérios: 

A) Medalhas do 1º ao 3º lugares, nas competições Individuais. 
B) Troféus do 1º ao 3º lugares, na competição por Equipes. 
C) Medalhas para 1º ao 3º Lugares, nas competições em Equipes. 



D) Troféu Eficiência será levado em consideração à colocação obtida pelas(os) equipes/atletas 
para o cálculo do Troféu Eficiência. A pontuação será em dobro na competição por 
Equipes. Conforme especificado abaixo: 
 
1-Pontuação nas Competições Individuais: 
1º lugar: 10 pontos 
2º lugar: 5 pontos 
3º lugar: 2 pontos 
5º lugar: 1 pontos 
 
2-Pontuação na Competição por Equipes: 
1º lugar: 20 pontos 
2º lugar: 10 pontos 
3º lugar: 4 pontos 
5º lugar: 2 pontos 
 
Obs.: Critérios de desempate do Troféu Eficiência: 
1º Maior número de medalhas de ouro. 
2º Maior número de medalhas de prata. 
3º Maior número de medalhas de bronze. 
4º Clube que tiver o atleta com melhor desempenho no Rating A Masculino. 
5º Clube que tiver a atleta com melhor desempenho no Rating A Feminino. 
6º Clube que tiver o atleta com melhor desempenho no Absoluto A Masculino. 
  

Art. 24 - Todas as equipes e atletas deverão estar uniformizados corretamente. 
 
Taxa de Inscrição: 
 
Art. 25 - Serão cobradas as seguintes taxas: 

A) Ranking ou Rating – R$ 40,00. 
B) Ranking + Rating – R$ 60,00. 
C) Taxa por equipe – R$ 40,00. 
D) Aberto Para-Olimpico (Open Combinado 1-5 e 6-10) – R$ 25,00. 

 
Art. 26 - Os empates ocorridos entre três ou mais equipes/atletas, serão apurados os resultados 
obtidos somente entre os envolvidos no empate, utilizando-se da seguinte fórmula. PP/PC+PP, 
continuando o empate utiliza-se o mesmo critério para os set’s e ou pontos. Empate entre dois, a 
forma de desempate é Confronto Direto. 

 
Art. 27 - Não será permitido o uso do uniforme branco – Camisa, bermuda, short ou saia. 

 
Art. 28 - A competição, será regida pelas regras e normas estabelecidas pela ITTF- CBTM. 

 
Art. 29 - Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação da competição. 

 
Art. 30 - Será formada uma comissão disciplinar, caso haja necessidade de algum problema de 
disciplina. 

 
Art. 31 - Sugestão para hospedagem: 

 Pousada Villa Boa Vista – Rua Miguel Couto, 81 – Boa Vista – Fone (081) 3223 0662. 



 Hotel Henrique Dias – Rua Henrique Dias, 181 – Boa Vista – Fone (081) 3231 6686. 

 Hotel das Fronteiras – Rua Henrique Dias, 255 – Derby – Fone (081) 3221 0015/3222 4206. 
 

 Art. 32 - Sugestão para alimentação: 

 Confirmar o número de pessoas antecipadamente. Sairá por R$ 6,00 dentro do Clube 
no próprio ginásio, com direito a um copo de refresco. 

 Restaurante Novo Varanda – Cozinha Internacional – na frente do Clube. 
 O clube também dispõe de várias lanchonetes. 

 
 
 
Organização: 
 
André Luís Cruz Silva – Presidente da FPETM 
 
Domingos Sávio F. Cardozo da Silva – Coordenador Geral do Evento 
 

     Ivo José Gallindo – Presidente da Associação dos Mesatenistas do SCR 


