
 
 

CAMPEONATO BRASILEIRO DE PINGUE PONGUE 

SÃO CAETANO-SP 

01 de Dezembro de 2013 

 

A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa convida os atletas e técnicos de tênis de mesa a 

participarem do 1ª Campeonato Brasileiro de Pingue Pongue. 

 

Organização: CBTM - Confederação Brasileira de Tênis de Mesa 

Tel.: (21) 2579-0650 

Fax: (21) 2286-8143 

E-mail: eventos@cbtm.org.br 

Coordenação: Omar Barbosa 

Tel.: (21) 2579-0650 – Ramal 103 

Fax: (21) 2286-8143 

E-mail: omar@cbtm.org.br 

Local: Centro de Treinamento Nacional da CBTM – Rua Oswaldo do Cruz , 2010 - Bairro 

Oswaldo do Cruz / São Caetano - SP 

Competições: Individual Masculino e Feminino juntos, critério de força RATING NACIONAL -  

Sistema de disputa Eliminatória Simples 

Inscrições:  Até  22 de novembro de 2013 

Reclamações: O prazo para reclamações referentes a erros na inscrição é de 48 horas, após o 

término do prazo das inscrições. 

Equipamentos: Mesas: Tibhar 28mm - Azul Bolas Tibhar *** 
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Raquetes : 

Os participantes devem comparecer no dia do evento com a raquete padrão que consta no 

regulamento da competição. Não será aceita de forma alguma outra raquete diversa da que 

foi distribuída, que é a raquete patenteada e exclusiva para o evento. 

Pedimos para às Federações e Clubes que receberam estas raquetes que as levem ou 

devolvam, caso não enviem atletas para este evento. 

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; 

3. Pagamento da inscrição, conforme tabela abaixo: 

Individual 01 Categoria R$90,00 

 

4. Apresentação da carteira de associado da CBTM; 

5. Apresentação do documento de identidade original quando solicitado; 

6. Uniforme do clube de acordo com regulamento em vigor.        

Condições de Participação Técnicos: 

1. Situação cadastral atualizada até a data da inscrição; 

2. TRA paga até a data da inscrição; 

3. Isento de pagamento de inscrição; 

4. Apresentação da carteira de associado da CBTM; 

5. Apresentação de documento de identidade original quando solicitado; 

6. Registro no CREF; 

7. Estar correto com o pagamento da anuidade do CREF; 

8. Curso de técnico nível 1, no mínimo, certificado pela CBTM; 

9. Uniforme do clube de acordo com regulamento em vigor. 

Será solicitado, aleatoriamente, pelos árbitros antes dos jogos um documento original de 

identidade do atleta. 

Para efetuar inscrição acesse o site da CBTM e clique no link do evento: 

http://www.cbtm.org.br 
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CIRCUITO CAMPEONATO BRASILEIRO DE PINGUE PONGUE 

 

Cerimonial de Premiação: 

As premiações serão realizadas após o término de cada competição e os atletas deverão estar 

devidamente uniformizados. 

Não comparecimento implicará em penalidades de acordo com regulamento em vigor, não 

serão aceitos representantes no pódio. 

Programação: 

01/12 – De 8h às 21h – CATEGORIA ÚNICA  

 

 


