
REGULAMENTO GERAL: 
 

COPA CONCÓRDIA INTERESTADUAL  E  TORNEIO SUL BRASILEIRO 
INDIVIDUAL E EQUIPES DE TÊNIS DE MESA 

 
 
DATA: 01 à 03 de julho de 2011. 
LOCAL: Concórdia –SC 
 
Capítulo I: Do campeonato e seu fim 
 
Art. 1º -  Este evento é por convite, e tem por finalidade principal o congraçamento das 
entidades e ainda a aferição técnico – disciplinar de todos aqueles que praticam o tênis 
de mesa do Brasil, visando o interesse geral pela sua divulgação do esporte; bem como 
obtenção de subsídios para o seu desenvolvimento.  
As competiçoes envolvidas neste evento são: 
 

a) Torneio Sul Brasileiro Individual / Equipes (participação de atletas da Federação 
do Parana, Santa Catarina e Rio Grande do Sul )baseado no ranking da CBTM. 

 
b) Copa Concórdia Interestadual 

 
Capitulo II: Da organização 
 
Art. 2º - A competição será organizada e dirigida pela Federação Catarinense de Tênis 
de Mesa ou por entidade por ela devidamente autorizada. 
 
Art. 3° - Deverão ser considerados para esta competição: 
 

a) as regras de jogo,definidas pela  IITF; 
b) estatuto da CBTM: 
c) Nota Oficial da CBTM ou da FCTM; 
d) Este regulamento; 
e) Convite do evento. 

 
Art. 4º - Todos os  assuntos aprovados pelo congresso e que digam respeito a parte 
técnica para os devidos fins serão irrevogáveis. 
 
Capitulo III: Do departamento técnico 
 
Art. 5°- a competição será organizada tecnicamente e dirigida pelo arbitro geral ou 
pessoa indicada. 
 
Art. 6°- compete ao departamento técnico da competição: 
 

a) elaborar,desenvolver e executar o projeto do evento; 
b) promover as ações técnicas e administrativas necessárias ao evento; 
c) elaborar o calendário da competição; 
d) elaborar o regulamento da competição; 
e) elaborar as tabelas da competição; 



f) fazer cumprir as regras, os regulamentos e as tabelas da competição; 
g) aprovar ou não as partidas, dar visto às súmulas e relatórios dos árbitros; 
h) preparar os auxílios visuais necessários ao participantes e público em geral; 
i) elaborar e divulgar a colocação final e mandar a documentação conforme 

solicitação da CBTM. 
 

Capitulo IV: do Árbitro Geral 
 
Art. 7°- as competições terão a direção e controle de um Árbitro Geral, indicado pela 
FCTM,  cuja escolha deverá recair sobre pessoa de reconhecida competência e deverá 
ser um árbitro geral  internacional ou nacional,  cuja atuação deverá sempre ter a 
preferência sobre os demais; 
 
Art. 8°- poderá ser designado ainda um ou mais árbitros adjuntos, o qual terá a função 
de substituir ocasionalmente ao árbitro geral, ou assisti-lo na direção da competição e na 
escalação dos árbitros; 
 
Art.9° - é da competência do Árbitro Geral: 
 

a) fiscalizar previamente o local da competição, verificando mesas redes, suportes, 
separadores, pisos, espaços, iluminação, vestuários etc, sugerindo as 
modificações que fizerem necessárias; 

b) não permitir alterações de qualquer natureza ao regulamento sob autorização de 
pessoa alguma; 

c) receber dos clubes participantes por escrito o documento em papel próprio 
timbrado quaisquer reclamações de ordem técnicas ou sobre a atuação dos 
árbitros e de seus auxiliares deliberando a respeito; 

d) encaminhar ao órgão disciplinar específico, através de relatórios, as faltas 
disciplinares ocorridas; 

e) aprovar ou não os jogos realizados ,por meio de rubricas nas súmulas; 
f) superintender o andamento das competições, reportando a FCTM até 48 horas 

após o término destas, sobre o aspecto técnico disciplina, relacionando os 
resultados finais das competições em relatório padronizado, detalhando as 
ocorrências havidas e sugerindo medidas que possam sanar no futuro, as falhas 
eventualmente acontecidas; 

g) resolver aos casos omissos ou que dependam de urgente solução; 
h) desclassificar das competições o atleta que agir de forma desrespeitosa com 

autoridades, dirigentes, atletas ou público, como ainda,  participantes que se 
conduzirem de forma inconveniente durante o transcurso da competição, visando 
claramente irritar ou perturbar seus oponentes, enviando relato pormenorizado 
ao órgão disciplinar especifico para o devido julgamento. 
 

Art.10° - as decisões técnicas do árbitro  geral não poderão sofrer alterações após o 
recursos dos reclamantes, estes recursos deverão ser apresentados por escrito somente 
pelo representante credenciado quando do congresso técnico. 
 
 
 
 
 



Capitulo V: da comissão disciplinar temporária 
 
Art.11°- a comissão disciplinar temporária é o órgão de justiça que tem por finalidade 
julgar de acordo com o código brasileiro de justiça desportiva, as infrações disciplinares 
cometidas, seja por parte das entidades filiadas e dos associados, dos árbitros e seus 
auxiliares, seja por parte de pessoa física ou jurídica, direta ou  indiretamente vinculadas 
a CBTM integrando a equipe de quaisquer clube filiado ou avulsos. 
 
I - A comissão disciplinar temporária deverá funcionar no mesmo local em que ser 
realizem as competições e será composta por: 
 

a) um representante indicado pela FCTM; 
b) um membro designado pelos  técnicos dos clubes: 
c) um representante designado pela equipe de arbitragem do evento. 

 
Capítulo VI: das inscrição e participantes dos clubes 
 
Art. 12°- a FCTM enviará as informações necessárias para serem publicadas em página 
especifica no site da CBTM. 
 
Art. 13°- a inscrição no evento obedecerá aos mesmos moldes dos eventos realizados 
pela CBTM web. 
 
Art. 14°- os clubes participantes poderão inscrever número ilimitado de atletas nas 
competições individuais e equipes, respeitando a nota oficial especifica para o evento. 
 
Capítulo VII: das competições por equipes 
 
Art. 15º - dependendo do número de inscrições e das condições de jogo (quantidade de 
mesas, dias e horários), as competições por equipes poderão ser disputadas pelo sistema 
de eliminatória simples ou grupos. 
 
Art. 16° - os clubes devem nominar cada equipe especificando para cada uma, 
composição com os referidos atletas. 
 
Art. 17º - a composição dos grupos terá por base a pontuação dos atletas no rating da 
CBTM, usando-se para tanto o Sistema da ITTF denominado cobra (snake siystem), 
quando não houver posições definidas anteriormente, as posições serão determinadas 
por sorteio, tendo com cabeças de chaves as 4 equipes melhores qualificadas, as demais 
equipes deverão ser alocadas por sorteio. 
 
Art.18 - °uma categoria poderá ser realizada desde que tenha pelo menos oito equipes 
inscritas de pelo menos quatro clubes diferentes. 
 
Art. 19º - não é permitida a participação de atletas em mais de uma categoria no mesmo 
campeonato. 
 
Art. 20º - a qualificação das equipes deverá  ser feita pela soma de pontos no rating da 
CBTM de cada atleta. 



Art. 21º -  dentro de cada um grupo as equipes jogarão pelo sistema um contra todos, 
definindo-se  as posições por pontos ganhos, sendo que as equipes receberão para cada 
vitória 2(dois) pontos, para cada derrota 1(um) ponto e para ausência 0 (zero) ponto. 
Classificar-se-á em primeiro lugar a equipe que obtiver o maior número de pontos e 
assim sucessivamente. 
 
Art. 22°- quando o número de participantes em alguma das categorias for superior a 8 
(oito) inscritos, os jogos serão disputados pelo sistema de eliminatória simples até a 
definição do respectivo campeão ou em quantidade de grupos em potencia de 2 (dois). 
 
Art. 23º - as competições por equipes das categorias serão disputadas  no sistema Copa 
Davis, conforme segue: A x X, B x Y,Dupla x Dupla, A x Y  e B x X. 
 
Art. 24°- critérios de desempate: 
 

a) os empates porventura ocorridos entre três ou mais equipes em quaisquer 
colocações nos grupos desta etapa,  serão decididos pela apuração dos resultados 
obtidos somente entre os envolvidos, utilizando-se para tanto, a seguinte 
Fórmula: partidas pró +partidas contra; 

b) a equipe que obtiver a melhor média será a melhor colocada e assim 
consecutivamente, perdurando o empate usar-se-á o mesmo critério em relação 
aos sets e pontos,nesta ordem; 

c)   os empates serão registrados apenas entre duas equipes nos grupos, em 
qualquer nível (partidas,sets ou pontos), a decisão dar-se-á como base no 
resultado do confronto direto entre as referidas equipes; 
 

Art.25º- os jogos serão realizados em melhor de cinco sets. 
 
Capítulo VIII - das competições individuais 
 
Art. 25º - as categorias do Torneio Sul Brasileiro Equipes e Individual  e da Copa 
Concórdia interestadual  individual  serão disputadas: 
 

a) infantil masculino e feminino 
b) juvenil masculino e feminino 
c) adulto masculino e feminino  
d) livre, (atletas do seniors ou veteranos juntos) masculino. 

 
Art. 26°- na Copa Concórdia  Interestadual  Individual será disputado na mesa o 
3°lugar,   afim de premiar apenas um atleta. 
 
Art. 27°- os jogos da primeira fase,  terão os grupos compostos com 3 ou 4 atletas, 
classificando-se dois para a próxima fase subseqüentes. Será aplicada eliminatória 
simples no evento do Sul Brasileiro Individual e na Copa Concórdia Interestadual 
Individual. 
 
Art. 28º °- os jogos serão realizados em melhor de cinco sets. 
 
Art. 29º - no evento do Torneio Sul Brasileiro uma categoria poderá ser realizada desde 
que tenha pelo menos oito atletas inscritos de pelo menos quatro clubes diferentes. 



Art. 30º - no evento do Torneio Copa Concórdia Interestadual, as categorias no naipe 
feminino, poderão ser realizadas desde que tenha oito atletas de pelo menos quatro 
clubes diferentes. No naipe masculino poderão ser realizadas desde que tenha 16 atletas 
inscritos de pelo menos oito clubes diferentes por categoria. 
 
Art. 31º - é permitido a participação do atleta em mais de uma categoria na Copa 
Concórdia Interestadual. 
 
Capítulo IX: Troféu Eficiência 
 
Art. 32º - fica instituído o Troféu Eficiência que será disputado pelos clubes 
participantes apenas do Torneio Sul Brasileiro. 
 
a) Conforme a tabela abaixo, cada clube conquistará  um determinado número de pontos 
de acordo com a posição obtida por seus atletas, individuais e equipes em cada 
categoria: 
 
Colocação   Pontos 
1°lugar:  1300 pontos 
2°lugar:  800 pontos 
3°lugar:  (2)  500 pontos 
5°lugar:  (4) 300 pontos 
 
b) no caso de competições por equipe, a pontuação contará em dobro. 
 
c) será considerado vencedor do troféu o clube que obtiver o maior numero de pontos 
segundo a soma dos critérios acima descritos, havendo empate, este será desfeito 
levando-se em conta o maior número de melhores posições conquistadas pelos clubes 
em disputa. 
 
Capítulo X: da outorga de prêmios 
 
Art.33°- os prêmios concedidos aos clubes, técnicos e atletas deverão obedecer ao 
disposto que se segue: 
 
Torneio Sul Brasileiro de Equipes: 
1° lugar: troféu para o clube e medalha de ouro para os dois atletas e tecnico. 
2° lugar: medalha de prata para os dois atletas e o tecnico 
3° lugar: medalha de bronze para os quatro atletas e para os tecnicos 
 
Torneio Sul Brasileiro Individual: 
1° lugar: medalha de ouro para o atleta 
2° lugar: medalha de prata para o atleta 
3° lugar: medalha de bronze para os dois atletas 
 
 
 
 
 
 



Copa Concórdia Interestadual  / Individual  
 
Categorias: infantil, juvenil masculino e feminino e Livre (sêniors e veterano) 
masculino 
1° lugar: medalha de ouro + R$ 150 reais 
2° lugar: medalha de prata + R$ 100 reais 
3° lugar: medalha de bronze + R$ 50 reais 
 
Categoria adulto feminino: 
 
1° lugar: medalha de ouro + R$ 300 reais 
2° lugar: medalha de prata + R$ 200 reais 
3° lugar: medalha de bronze + R$ 100 reais 
 
Categoria adulto masculino: 
 
1° lugar: medalha  de ouro + R$ 500 reais 
2° lugar: medalha de prata + R$ 250 reais 
3° lugar: medalha de bronze + R$ 150 reais 
 
Obs: neste evento (Copa Concórdia) haverá disputa na mesa do 3° lugar. 
 
Art. 34º - as disposições contidas neste regulamento entram em vigor na data de sua 
publicação, após ampla análise da CBTM. 
 
Art. 35º - revogam-se todos os regulamentos anteriores referente à matéria. 
 


