SELETIVA REGIONAL DE DETECÇÃO DE TALENTOS

São Paulo – SP – Dias 14 e 15 de Maio de 2011 (Sábado e Domingo).
A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa convida os atletas e técnicos de Tênis de Mesa a
participarem da Seletiva Regional de Detecção de Talentos do Estado de São Paulo – São
Paulo/SP
Organização:
CBTM - Confederação Brasileira de Tênis de Mesa
Tel.: (21) 2579-0650
Fax: (21) 2286-8143
E-mail: eventos@cbtm.org.br
Coordenação:
Nelson Machado
Tel.: (21) 2579-0650 – Ramal 105
Fax: (21) 2286-8143
E-mail: nelson@cbtm.org.br
Local: CT Nacional da CBTM, - Av. Santos Dumont, 843 Bairro: Ponte Pequena (Próxima ao
metro Armênia).

Inscrições até o dia 06 de maio de 2011.

GRATUÍTAS

Informamos novamente que a idade para os interessados participarem do processo seletivo é
de 8 a 11 anos nascidos (as) em:





8 anos (nascido em 2003)
9 anos (nascido em 2002)
10 anos (nascido em 2001)
11 anos (nascido em 2000)

Observações importantes:









Somente poderão participar atletas registrados por um clube (federados),
As avaliações serão jogos, habilidades motoras dentro e fora da mesa de jogo,
Levar shorts, bermudas, camisetas, toalhas de rosto, recipientes para água, etc.,
Os atletas selecionados para a Detecção Nacional que será feita em São Paulo em
Julho a CBTM irá ajudar com a hospedagem e alimentação (para seu treinador
também),
Para os que vierem diretamente de outros estados vale a mesma regra de ajuda
(hospedagem e alimentação),
Os selecionados serão informados através de Nota Oficial da CBTM,
Após os atletas serem identificados em Julho na Detecção Nacional, a CBTM irá se
responsabilizar por eles. (Treinamentos, viagens, equipamentos, etc.). Estarão
previstos recursos para isto.

Inscrições: Até 14 de Abril de 2011.
Reclamações: Até 14 de Abril de 2011.
O prazo para reclamações referentes a erros na inscrição é de 48 horas após o término de
prazo de inscrições.
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;
Para efetuar inscrição acesse o site da CBTM e clique no link do evento:
http://www.cbtm.org.br

Nelson Machado
Coordenador Nacional de Detecção de Talentos

