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REGULAMENTO DO XXIII TORNEIO INTERESTADUAL INTERNACIONAL 
DE TÊNIS DE MESA 

 
 
1º - ORGANIZAÇÃO 

 Serão oferecidos:  

 Alojamento (favor trazer roupa de cama) 

 Dia 24/07/2010 – Café da manhã, almoço e jantar. 

 Dia 25/07/2010 – Café da manhã e almoço. 

 Taxa de inscrição: R$ 70,00 (Setenta reais) por atleta, incluso    
alojamento e refeições. R$ 40,00 (Quarenta reais por 
acompanhante). Por favor nos comunicar a quantidade de 
acompanhantes por delegação. 

 Clínica com Marcos Yamada da ADR Itaim Keiko dia 23/07/2010 às 
9:00 hs no ginásio de esportes da AECNB para os participantes. 

 
 
 
2º - CATEGORIAS 

 Pré-Mirim (Feminino e masculino) – nascidos após 1999 (até 11 anos)  

 Mirim (Feminino e masculino) – 12 e 13 anos de idade (97/98) 

 Infantil (Feminino e Masculino) – 14 e 15 anos de idade (95/96) 

 Juvenil (Feminino e Masculino) – 16, 17 e 18 anos de idade (92/93/94) 

 Juventude(Masculino) – 19, 20 e 21 anos de idade (89/90/91) 

 Adulto (Feminino) – 19 a 39 anos de idade (91-71) 

 Adulto (Masculino) – 22 a 29 anos de idade (88-81) 

 Pré Sênior – 30 a 39 anos de idade (80-71) 

 Sênior – 40 a 49 anos de idade (70-61) 

 Lady – 40 anos em diante – nascidos até 1970 

 Veterano – 50 a 59 anos (60-51) 

 Super Veterano – 60 a 69 anos (50-41) 

 Super Super Veterano – 70 anos acima – nascidos até 1940. 
       
OBS.: Colocar a data de nascimento de todos os atletas na ficha de inscrição. 
 
 
 
3º - REGRAS 

 A competição permitirá inscrever a cada clube/cidade/região inscrever 
01 equipe por categoria, exceto o clube sede. As equipes B, C, etc do 
clube sede não pontuam na contagem geral. 

 Haverá competições por equipes e individual. 

 O sistema das competiçãoem equipes será DAVIS. 

 As competições serão em melhor de 5 SETS. 
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 Contagem de pontos: 
 
          Equipes        Individual 

o 1º  26   13 
o 2º  16   08  
o 3º  10   05 
o 4º  06   03 
o 5º  04   02  
o 6º  02   01 

 
 

 

 Premiação: 
    Individual: 1º ao 3º colocado = Troféus 
           4º ao 6º colocado = Medalhas  
   Equipes:    1º ao 3º colocado = Medalhas  
   Eficiência Geral: 1º ao 3º colocado = Troféu 
                        Campeão Geral:  Troféu transitório   

 Qualquer situação que fuja ao regulamento será resolvida pela comissão 
organizadora, cuja decisão será incontestável. 

 Cada delegação deverá colaborar com um coordenador de chaves, para 
melhor andamento do torneio 

 Congresso Técnico dia 24 de Julho de 2010 às 7:30 horas na sede da 
AECNB 

 IMPORTANTE: Todos os atletas que participarem do XXIII Torneio 
Interestadual Internacional de Tênis de Mesa de Campo Grande, 
deverão ser confederados e estar com a TRA em dia com a CBTM. 

 
 
 
 
TELEFONES PARA MAIORES INFORMAÇÕES: 
 
0XX67  3384-5908  Tel.   MÁRIO MÁRCIO SOKEN 
0XX67  8123-0922  Cel.   MÁRIO MÁRCIO SOKEN 
0XX67  9912-0229  Cel.   MARCO ANTONIO TAVARES 

     
      RECADOS: 0XX67 3321-4160  Tratar com LIDIA OSHIRO. 

  


