
 

REGULAMENTO CAMPEONATO BRASILEIRO DE PINGUE PONGUE 

 
1. O CAMPEONATO BRASILEIRO DE PINGUE PONGUE será realizado de 

acordo com as Regras da Federação Internacional de Tênis de Mesa 
(ITTF) e a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), salvo o 
estabelecido neste Regulamento. 
 

2. Será disputado em categoria única, masculina e feminina. 
 

3. A inscrição será realizada através do site www.cbtm.org.br no link do 
evento.  

 
4. O atleta deverá comparecer ao local de competição com antecedência e 

devidamente uniformizado. Para ter condição de participação, antes do 
início de cada jogo, deverá apresentar um documento de identidade com 
foto à equipe de arbitragem. 

 
4.1. Não será permitido o uso do uniforme – camisa, bermuda, short ou 

saia, cuja cor básica seja branca ou laranja, por coincidir com a cor da 
bola em jogo, fato não permitido pela regra do Tênis de Mesa, em 
virtude de obstruir e dificultar a visão da bola pelo adversário. Da 
mesma forma, também segundo o regulamento internacional, só será 
permitido o uso da raquete padronizada e patenteada pelo criador do 
evento, que será fornecida pela organização. 
 

4.2. Os atletas que apresentarem-se fora dos padrões de uniformes 
estabelecidos no item 4.1 serão impedidos de competir.  

 
 

4.3. Obrigatoriamente deverão constar nos uniformes de competições 
(camisas, camisetas, macaquinhos) o nome do Atleta, nome do Clube 
e sigla do Estado. 

 
 

5. A competição obedecerá o sistema descrito a seguir:  
 

5.1. A competição é individual e obedecerá ao sistema de disputa de  
eliminatória simples, em melhor de 3 sets, sendo que os “cabeças de 
chave” serão definidos com base no rating da CBTM, com data do 
primeiro dia do mês da competição.  
 

5.2. A pontuação mais alta será disposta na posição nº 1, a segunda maior 
pontuação será disposta na posição nº 2, e assim por diante. Se dois 
ou mais atletas tiverem o mesmo rating, um sorteio definirá a posição 
dos atletas nas chaves.  
 

5.3. Todos os jogos serão disputados em melhor de 15 pontos com dois 
saques alternados, sendo vencedor aquele que primeiro fizer 15 
pontos. A partir das semifinais os jogos serão em melhor de 5 sets de 
15 pontos, sendo vencedor aquele que primeiro fizer os 15 pontos. 

http://www.google.com.br/imgres?q=cbtm&hl=pt-BR&gbv=2&biw=1413&bih=758&tbm=isch&tbnid=jX6qAK1MRJvPqM:&imgrefurl=http://www.ftmerj.com.br/&docid=2pjg1vXTVESa2M&imgurl=http://www.ftmerj.com.br/imagens/CBTM_Eventos.jpg&w=266&h=174&ei=BTuxT6nEF4f89QTr56X3CA&zoom=1&iact=hc&vpx=708&vpy=240&dur=105&hovh=139&hovw=212&tx=122&ty=85&sig=107870383653484809871&page=2&tbnh=115&tbnw=176&start=27&ndsp=35&ved=1t:429,r:10,s:27,i:150
http://www.cbtm.org.br/


 

 
5.4. Regra do duplo ponto, quando um jogador estiver sacando poderá 

escolher algum momento da partida, desde que a contagem não 
ultrapasse os doze pontos, para que aquele ponto possa valer por dois 
pontos, esta opção só poderá ser solicitada uma única fez durante a 
partida, o jogador deverá comunicar ao árbitro no momento do seu 
saque que aquele será o “PONTO DUPLO”, O árbitro providenciará a 
troca da bola branca por uma de cor laranja que é o indicador de 
“PONTO DUPLO”.   

5.5. Será respeitado um limite máximo de tolerância em relação à 
apresentação do atleta para o jogo de, no máximo 15 minutos, 
SOMENTE NA PRIMEIRA RODADA DA COMPETIÇÃO. A partir daí 
serão respeitados os horários sem limite de tolerância. 

 
5.6. O atleta que não comparecer a mesa de jogo no horário previsto será 

considerado perdedor por WxO. 
 

6. Não será permitida a troca de raquete durante a realização de um jogo, 
exceto se esta sofrer danos irreparáveis, ocorridos unicamente por 
acidente ao longo do jogo, mais essa troca terá que ser autorizada pelo 
árbitro geral e de acordo com o regulamento do evento. 
 

7. Serão usadas mesas oficiais de marca recomendada pela CBTM, na cor 
azul ou verde, suportes e redes, assim como as bolas (de cor branca ou 
laranja, tipo 03 (três) estrelas) serão de marca aprovada pela Federação 
Internacional de Tênis de Mesa. 

 
8. Seguindo os padrões recomendados pela ITTF, capítulo lll do Livro de 

Regras, Art. 3.2.3.4 , no que se refere à iluminação “a intensidade será ao 
menos 600 LUX, uniformemente distribuída sobre a superfície de jogo e ao 
menos 400LUX em outras zonas da área de jogo”. 

 
9. Seguindo os padrões recomendados pela ITTF, capítulo lll do Livro de 

Regras, Art. 3.2.3.8, no que se refere ao piso utilizado na competição, “o 
piso não deve ser de cor clara ou brilhante e a superfície do piso não deve 
ser de pedra, concreto ou tijolos”. 
 

10. Seguindo os padrões recomendados pela ITTF, capítulo lll do Livro de 
Regras, Art. 3.2.3.7, no que se refere ao local de competição, “as paredes 
em volta da área de jogo devem ser geralmente de cor escura, não conter 
pontos de luz brilhante e não permitir que a luz solar entre através das 
janelas ou aberturas”. 
 

11. Nas premiações serão concedidas medalhas de 1º ao 3º lugar. Haverá 
disputa de 3º e 4º lugar. 

 
12. Os quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro de Pingue 

Pongue ganham o direito de representar o Brasil no Campeonato Mundial 
de Pingue Pongue, que será realizado nos dias 4 e 5 de janeiro de 2014 
em Londres no Alexandra Palace– Inglaterra, as despesas com passagens 

http://www.google.com.br/imgres?q=cbtm&hl=pt-BR&gbv=2&biw=1413&bih=758&tbm=isch&tbnid=jX6qAK1MRJvPqM:&imgrefurl=http://www.ftmerj.com.br/&docid=2pjg1vXTVESa2M&imgurl=http://www.ftmerj.com.br/imagens/CBTM_Eventos.jpg&w=266&h=174&ei=BTuxT6nEF4f89QTr56X3CA&zoom=1&iact=hc&vpx=708&vpy=240&dur=105&hovh=139&hovw=212&tx=122&ty=85&sig=107870383653484809871&page=2&tbnh=115&tbnw=176&start=27&ndsp=35&ved=1t:429,r:10,s:27,i:150


 

e traslados deverão ser custeadas pelos próprios participantes, maiores 
detalhes poderão ser encontrados no folder do evento. 

 
Obs. O Campeonato Mundial premiará até o ultimo colocado.  
 
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Campeonato 

Brasileiro de Ping-Pong, com a anuência da Gerência de Competição. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO ILUSTRATIVA DA RAQUETE AUTORIZADA DO EVENTO 
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