
 

 
REGULAMENTO DE TÊNIS DE MESA CAMPEONATO BRASILEIRO UNIVERSITÁRIO 2010 

 
Art. 1

º
 - O Campeonato Brasileiro Universitário será realizado de acordo com as Regras da ITTF 

- Federação Internacional de Tênis de Mesa. 
 
Art. 2

º
 -  A competição será organizada na categoria adulta para nascidos em 1982.   

 
Art. 3

º
 - As categorias em disputa será individual masculino e feminino. 

 
Art. 4

º
 - Cada IES – Instituição de Ensino Superior poderá inscrever número ilimitado de atletas 

para a competição no masculino e no feminino. 
 
  
Art. 5

º
 - Os empates ocorridos entre 3 (três) ou mais atletas no individual , em qualquer posição 

dentro dos grupos, serão dirimidos pela apuração dos resultados obtidos somente entre 
os envolvidos, utilizando-se, para tanto, a seguinte fórmula. 
 
 Partidas pró / partidas pró + partidas contra. 

 
a) Perdurando o empate, usar-se-á o mesmo critério em relação aos sets e ou pontos, 

nesta ordem. 
 

b) Se os empates registrarem-se apenas entre 2 (duas) atletas ,  a decisão dar-se-á com 
base no resultado do confronto direto entre ambas as equipes . 
 

 
 

Art. 6
º
 - Caso não ocorra à inscrição de um mínimo de três atletas em uma determinada 

categoria ou classe, essa não será realizada. Nos eventos olímpicos a categoria com 
três atletas será organizada em grupo único e a partir de 4 atletas em diante o mínimo 
de dois grupos. Para os eventos paraolímpicos até o número de cinco atletas será 
disputado em grupo único e a partir de 6 atletas o mínimo de dois grupos. 

 
 
Art. 7º - Todos os jogos serão disputados em melhor de 5 (cinco) sets de 11 (onze) pontos            

cada. 
 
 
 

Art. 8º -      Na fase semifinal os perdedores serão considerados, ambos, como 3
o
 classificados. 

As posições de 5
o
 lugar serão ocupadas pelos perdedores das quartas-de-final. As 

posições de 9
o
 lugar serão ocupadas pelos perdedores das oitavas-de-final. 

A pontuação usada como base da programação dos jogos será a do mês equivalente à 
data final para a realização dos GRUPOS DA COMPETIÇÃO, para a competição. 
Todo atleta que perder duas partidas por Wx0 ( presente ou não ) na fase de grupos, terá 
todos os seus jogos já realizados e por realizar imediatamente cancelados, ficando, 
portanto, automaticamente eliminado da competição. Os confrontos serão disputados em 
melhor de sets ímpares de 11 pontos conforme o número de inscritos e será informado 
na circular do evento. 

 
 



 

 
 

 
Art.9º-        As condições para inscrição dos associados são: 

I - preencher o formulário de inscrição constante no website da CBTM. 
II - pagamento das taxas estabelecidas via bloqueto bancário gerado pelo sistema 
CBTMWEB. 
III - não poderá ser inscrita a entidade filiada ou qualquer membro da mesma que não 
estiverem em dia com as situações jurídica, financeira ou administrativa com a CBTM ou 
entidades filiadas a CBTM. 
IV - os atletas, árbitros, dirigentes e treinadores inscritos pelas filiadas em todas as 
competições devem estar rigorosamente em dia com o pagamento da TRA (Taxa de 
Registro Anual), com exceção ao vinculo como associação Estudantil que ficará isento 
permanentemente de pagamento da TRA (somente para participação na Copa Brasil 
Escolar/Universitária). 
V - os técnicos deverão possuir registro no Conselho Regional de Educação Física - 
CREF e Certificação de Curso de Técnico Nível 1 da CBTM e utilizarem uniforme 
padronizado do clube,  associação estudantil para todas as competições e/ou federação 
no caso de competições de seleções estaduais. 
§ 1- O atleta poderá competir e atuar na função de técnico/treinador dentro da mesma 
competição caso esteja previamente inscrito nas duas modalidades (atleta e técnico)e 
que cumpra as exigências do item V do artigo 13. 
VI - A data final para inscrições será de 21 (vinte um) dias antes da data de inicio do 
evento; 
VII - As inscrições deverão ser efetuadas obrigatoriamente pelos clubes, associações 
estudantis e/ou federações (quando forem eventos de seleções estaduais). 
VIII - Nas competições realizadas pela CBTM poderão ser usadas, tanto bolas laranjas 
como bolas brancas, a definição será divulgada na circular do evento. 
IX - é condição para o atleta participar dos jogos: 
§ 1 - Estar uniformizado com short, tênis e camisa conforme definido pelo Regulamento 
da ITTF. 
§ 2 - Ter o seu nome (primeiro e ultimo nome) e a sigla do estado (duas letras) 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 - Ter o logotipo do clube/associação estudantil, e o da sua Federação na parte frontal 
da camisa. 
§ 4 - 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. 
§ 6 - 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.  
 

 
 
Art.11º   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, assim como locais de alimentação, meios de 
transporte interno e transfers do aeroporto/rodoviária para hotel/ginásio de jogos nos 
municípios sedes de eventos.    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. 
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.  
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. 

 
  
Art.12º -   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. 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.A ausência do atleta no podium 
de premiação, ou presente, porém sem uniforme implicará na perda dos pontos do atleta 
ou entidade adquirida no evento em questão, seja categoria Ranking ou Rating, além de 
uma multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 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; 
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  tornarem-se nulos. 
  

  
  
  
Art.13º -  Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos, analisados e estudados  pelo    

Comitê Executivo da CBTM. 
  

Art.14º -   As disposições contidas neste Regulamento de Competições entram em vigor no dia da 
sua publicação e poderão ser alteradas a qualquer momento pela CBTM e informadas 
aos associados por meio de Nota Oficial. . 
  

Art.15º -  Revogam-se todos os Regulamentos anteriores referentes à matéria. 


